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Pacfonto
La plej ab u n d a  

pacfon to  e s t a s  la 
k arita to .

La k a rita to  ja  est- 
a s , d i r a s  s a n k ta  
Patilo , en sia unua 
ep isto lo  al K orint- 
anoj (X III, 4), pa- 
c ienca, in d u lg e m a ; 
la k a rita to  ne estas  
konku rem a, ne fan- 
faronas, ne trofier-

iĝas. C harita s  p a t ie n s  est, b e n ig n a  
e s t;  c h a r ita s  non  cem ulatur, non  
a g it  p e rp era m , non in fla tur.

La k arita to  ne estas  g lo ram a, ne 
celas po r si m em , ne koleriĝas, ne 
p rip en sas  m albonon . N on es t am - 
b itio sa , non qu;erit qu;e su a  su n t, 
non irr ita tu r , non  c o g ita t m a tum .

La k a rita to  ne ĝojas pri la mal- 
ju s te c o , sed  kunĝojas kun la ver- 
eco. N on g a u d e t  su p er  in iq u ita te , 
co n g a u d e t a n tem  verita ti.

La k a rita to  ĉion to le ras, ĉion 
k redas , ĉion esp eras , ĉion pacienc- 
as. O m nia  su ffe r t, o m n ia  credit, 
om n ia  sp era t, o m n ia  su s tin e t.

Kaj oni povas tu te  certig i, ke se 
la k a rita to  ĉiam  regus la rila to jn  
in te r  la hom oj kaj la popo lo j, ne- 
niam  okazus batalo  kaj m ilito.

N u ,k io ja  o rd in a re  kaŭzas m alkon- 
ko rdon  kaj konsekvence  m iliton  ? 
T io estas  m alpacienco . Iu ne volas 
to le ri, ke la na jb a ro  tra fas  sukces- 
on, kaj kelkafo je  tion  sciigas iom- 
e te  troem faze. F an farono  kaŭzas 
m alpacon, ĉar ĉiufo je estas  iu, kiu 
volas resta rig i Ia verecon . Trofier- 
iĝo naskas  ja lu zo jn  kaj m alŝaton . 
De m alam o al m alkonko rdo  estas  
n u r  unu  paŝo. G loram o, avidem o, 
ko lero , su spek tem o , ne to lererno  ne- 
d u b eb le  kondukas al m ilito.

Kiu nen ion  to le ra s .e ĉ  ak ra jn  verajn  
paro lo jn ; kiu nen ion  k redas , eĉ la bon- 
ajn  in tenco jn  ; nen ion  esp eras , eĉ la 
konvertiĝon  ; nen ion  paciencas, eĉ la 
m alopo rtuna ĵo jn , tiu  estas esence  
d isp u tem a , ba ta lem a, m ilitem a.

Kaj kiam  ni sk ribas  « iu », ni cel- 
as ne n u r hom on, sed  ank aŭ  nacion.

Ni do devas pli kaj pli enkonduk i 
la k a rita to n , la k ris tan an  ka rita to n  
en  la in te rg en ta jn  rila to jn , po r ke 
pli kaj pli firm e stariĝu  paco, la 
k ris tan a  paco su r la terglobo.

E t p a x  D ei, qu;e e x u p e ra t om- 
nem  sen su m , c u s to d ia t corda  ves- 
tra, e t in te /lig e n tia s  v e s tra s  (Fili- 
pianoj, VI, 7). Kaj la paco de Dio, 
kiu sup eras  ĉian  sp e rto n , gardos 
viajn koro jn  kaj penso jn .

Georges R ambogx, p resb itero .

ha politika stato de Ĥinujo 
kaj ĝia reago sur la katolika misi-agado

de Msro Georgo W eig, tito la  ep isko p o  de  A n ta n d ru s , 
a p o sto la  v ik a r io  de T sin g ta o  en Ĥ inujo .

Kio okazas nunmomente en Ĥinujo ? Kiel | 
evoluiĝos « la ĉiela regno » ? Kiajn antaŭ- ! 
vidojn havas la katolika Gklezio ? Jen de- 
inandoj ofte ai mi farataj dum mia vizito al 
Eŭropo je la komenco de la jaro 1930.

Eŭropo sekve montras egan interesiĝon ri- 
late al la regno kun kvarcent milionoj da 
anoj en la malapuda Oriento, interesiĝon 
tute pravan. Ĉar ĉi tiu lando, kiun antaŭe la 
ne-hinologo konis nur ekskluzive el anek- 
dotoj kaj ŝercrakontoj, proksimiĝis al ni ĉiu- 
jare pro la moderna intertrafiko; ĉi tie okaz- 
as faktoj, gravegaj por la tuta mondo.

A ntikva kaj moderna aspekto ue strato kn S anohai

En la jaro 1900 la politika potenco de 
Ĥinujo estis atinginta sian plej malaltan ni- 
velon. La serio da humiliĝoj, kies unua estis 
la malsukcesa opiomilito kontraŭ Anglujo 
(1841), trovis en jaro 1900 sian lastan, sed 
saintempe plej premegan punkton en la konr- 
pensosuinoj, kiujn la Eŭropaj potencoj pos- 
tulis pro la ribelo de 1' Bokseroj. Tiu ribelo 
estis estinta la lasta senpova sindefendo de 
antikva, memkontenta Ĥinujo komraŭ la ok- 
cidenta kulturo, kiu provis enpenetri el ĉiuj 
direktoj. Klarvidaj homoj jam estis plurfoje 
insistintaj en la dua duono de la deknaŭa 
jarcento ĉe la alta registaro en Peking, ke 
ĝi sin orientu alien. Ankaŭ Sun-Yat-Sen, la 
homo de 1’ estonto, agitis multe. Post la jaro 
1900 la okcidenta kulturo komencis multe 
influi grandegajn rondojn de la loĝantaro; 
kaj iom post iom nun venis la granda aliiĝo. 
Alilandulon oni daŭre malestimadis kiel sin- 
trudulon, sed fremdlandaj sciencoj kaj ku- 
timoj estis ŝatataj kaj akiris civilrajton. Fine 
la nova vino igis dissalti la malnovajn sakojn. 
La malnova, konservativa imperio estis en la 
jaro 1911 renversata, kaj respubliko proklam- 
ata. Komence la respubliko tajnis esti deli- 
kata kreskajeto ; sed la profetoj, kiuj al ĝi 
antaŭdiris ekzistadon nur mallongan, pruv- 
iĝis ege malpravi. Nun post dudek jaroj la 
respubliko enradikiĝis pli forte ol iam.

Kie oni serĉu la ilosilon por bona kom-

preno du nuna Ĥinujo ? Kiel oni klarigu la 
egan disvolviĝon de ĝia fremdlanda politiko, 
kiu ĝin igas venki fojon post fojo la frentd- 
landajn Potencojn, sed ankaŭ la senkonsolan 
haoson, kiun montras la lando interne ?

Ci tie estas tuj nomota Sun-Y->t-Sen, la 
homo, kiu signifas por juna llinujo ankoraŭ 
pli ol Lenin por Kuslando ; sed kun la dife- 
renco, ke la ideoj kaj idealoj de Suti-Vat-Sen 
igis entuziasmiĝi la grandan popolamason 
nur post lia morto, en niarto 192.5. Havante 
ĉiujn ecojn de revoluciulo li penis senripoze 
kaj sentime atingi ununuran celon : liberigi

Ĥinujon de la tielnomitaj « neegaligaj trakt 
atoj », kiuj estis al ĝi altruditaj de la fremd- 
aj Potencoj en la lasta jarcento; Ĥinujo estis 
rekonstruota sur novaj fundamentoj, altigota 
ĝis grado de moderna grandpotenco, destin- 
ila ja estiĝi tio, pro la riĉaj fundotrezoroj en 
sia senlima amplekso, pro la multnombreco 
kaj lerteco de sia loĝantaro. La Ĥinoj ĉiam 
estis konstruitaj sur sablo senkohera, kutimis 
diri Sun-Yat-Sen, ili vere estis popolo, sed 
ne kohera nacio. Kun ĝenlibera elokventeco 
li ege reliefis la mankojn de siaj samgent- 
anoj. precipe ilian senlaboran malviglecon : li 
vidigis al ili spirite la ruiniĝon de Ĥinujo, la 
entutan elliveron kaj submeton de I' ĥina 
popolo al fremdlandaj kapitalo kaj imperial- 
ismo, se ili ne agos tuj kaj laŭeble forte. 
Plie Sun-Yat-Sen ilin admonas ne forlasi la 
bonajn morojn de I’ prapatroj ; infanoj montru 
al la gepatroj respekton kaj obeon; lu laŭ- 
proverbaj diligenteco kaj sobreco, unuvorte 
la virtoj predikitnj jam de Kong-fu-ste, estu 
laŭ li praktikotaj ankaŭ de nuna Ĥinujo. Sed 
plie necesis progreso sur la tuta linio. Ko- 
merco kaj industrio estis evoluotaj ; la abund- 
aj mineraloj ekpluotaj; la nudaj inontoj pro- 
vizotaj je arbaroj ; la fervojaro disvastigota, 
kaj komerco-Aiparo pretigota. Estis programo 
grandioza, la plano, kiun li elvolvis en siaj 
paroladoj en lingvajo, kiu kvazaŭ prisorĉis 
kaj magie allogii lian aŭdantaron.

Neniam ili estis aŭdintaj tiamaniere eldiri 
okcidentlandajn ideojn. La amikoj kaj sam- 
ideanoj de Sun-Yat-Sen progresigis lian la 
boron. Tuj post lia morto ili disvastigis je 
cent mil ekzempleroj koncizan verketon, la 
politikan testamenton de sia althonorata 
majstro. ĉ i  tekstis proksiinume jene : « Mi, 
Sun-Yat-Sen, jani klopodegis dum kvardek 
longaj jaroj por la elektivigo de mia idealo: 
la nuligo de I' neegaligaj traktatoj. La celo 
ankoraŭ ne estas atingita. Ankaŭ la tri fun- 
damentaj principoj : naciismo, demokratisino 
kaj socialismo ankoraŭ ne funkcias kontent- 
ige. Pro tio rni jurpetegas miajn samgent- 
anojn, ke ili penu atingi tiun altan celon ĝis 
la fino. »

En tre mallonga tempo tiuj kelkaj devizoj 
estis en ta buSo de ĉiuj. Ĉiutage ili paradis 
grandlitere sur la unuaj paĝoj de I* gazetoj. 
En ĉiuj stratoj kaj anguloj ili estis pentrataj 
en urboj kaj vilaĝoj sur la grandaj mur- 
fakoj. Eĉ sur leteroj kaj poitfolioj oni trovis 
ilin presitaj kun portreto de Sun-Yat-Sen aŭ 
almenaŭ kun lu suno, ĉirkaŭnta de dekdu 
radioj sur blua fono : la simbolo de la vek- 
iĝanta juna Ĥinujo. Fine ja la suno de liber-
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eterne brila ĉielo super la hina popolo, kiu 
kuSis ankoraŭ kurbigita suli la subpremo kaj 
mizero de cent jaroj. La nova Ŝtatkonstruujo 
1 ipozu laŭ Sun-Yat-Sen sur tri kolonoj : naci- 
anismo, demokratismo kaj socialismo, kiuj 
terminoj tamen liavas iom alian sencon ol 
en Okcidentlando. Por Sun-Yat-Sen nnilte 
gravis tiuj tri fundamentoj, la tielnomita 
tridemismo. La Hinoj estu nacianaj, tamen 
ne malestimante aliajn gentojn. Popolgubern- 
011 li deziris, sed li volis vidi la Atatpotencon 
dividiian inter kvin gubernorgannj, anstatuŭ 
tri, kiel ĉe la Okcidentuloj. Socialismon en 
la senco de Marks li forjetis : privatproprajo 
estu sankta, sed la Stato nur utentu, ke tiu 
proprnjo ne kresku ĝis senfino; la antikva 
feŭdalismo ja estis por li abomenajo.

Sovaĝatake la ideoj de Sun-Yat-Sen radikis 
en la mensoj kaj koroj de I’ Ĥinoj : ne nur 
en la Nordo, sen ankaŭ en la Sudo ili alte 
ektlamigis la ardon de I' patriotisino, kiu ver- 
dire ne sukcesis forpreni In egoisinon kaj la 
jam-de-longajn disputojn inter snmgentanoj, 
sed tamen estis sufiĉe forta por unuigi la 
Ĥinojn je unu potenca falango kontraŭ la 
fremduloj. Se unueco igas forta jain mal- 
grandan popolon, kiom pli popolon de kvar- 
cent milionoj ! Je politika rilato ĝi volns esti 
tute memstara, eonipi la ligilojn, per kiuj la 
Eŭropaj Potencoj ligis In landegon, surmet- 
ante sur ĝin ĉiajn traktatojn, pro kiuj ĝi est- 
iĝis ekspluatobjekto por la freinduloj. Oni 
kelkiam asertas, ke la Hinoj estns malamik- 
sentaj al la eksterlandanoj. La aserto estas 
vera nur en jena senco : kinin Ĥino vidas en 
fremdulo minacon de siaj libereco, lando nŭ 
proprajo, li defendas sin ; cetere li praktikas 
gastamon meritnntan ĉies admiron kaj laŭdon.

La antikvaj dioj de Budhaismo senrespekt- 
iĝis en juna Ĥinujo. Eĉ la gloro de Kong- 
fu-tse komencas paliĝi ; oni verdire lin ho- 
noras kiel unu el la eminentuloj de la lando, 
sed Sun-Yat-Sen antaŭ nelonge akiris sur- 
altaran honoradon kiel savinto de 1' patrujo. 
La ĉiulanda soleno je lia honoro devas etern- 
igi lian gloron. El ĉiuj lernejoj, soldatejoj 
kaj oĥcejoj estas ordigita aparta salono, kie 
paradas la bildo de Sun-Yat-Sen en kadro 
formata de la regna kaj komerca llagoj. l.a 
ĉiusemajna ritprogramo estas jena : t-e Ĉiuj 
ĉeestantoj riverencas profundege al la bildo 
de Sun-Yat-Sen ; 2-e Alterne oni laŭte diras 
la nomitan politikan testamenton de I' honor- 
ato; 3-e Dum kvin minutoj oni silente me- 
ditas pri la tri punktoj ; 4-e Tiain vicas pa-
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EL NEDERLANDO

Preĝado
por la plibonigo de la ekonomia situacio

Laŭ l£tero de la 2 februaro la Nederlanda 
^Lpiskoparo ordonis specialan publikan preĝ 
a l̂on dum la grandaj fastoj por akiri de Dio 
la plibonigon de la nuna malbona ekonomia 
situacio.

Tiuj ĉi preĝoj konsistas el : l-e, dum ĉiuj 
Sanktaj Mesoj la oratio imperata : Pro 
guacumgue tribulatione (n° i3) tamquam 
pro re gravi etiam in dup. l c l .; 2-e, dum 
la Laŭdoj je Dimanĉo, la Litanio de Loreto.

Silenta nokta procesio en Amsterdamo
En la nokto inter la 14 kaj l5 marto, en 

Amsterdamo, ree okazos tiu silenta, sed pro 
tio eble ankoraŭ pli impona giganta katolika 
demonstrado, kiun ni nomas: la Silenta 
Nokta Procesio, kaj kiun ni detale priskribis 
en Espero Katolika In antaŭan jaron. Estas 
evidente, ke la partoprenado ne estos malpli 
granda ol la antaŭa jaro. Specialaj vagonar- 
oj alportos ia pilgrimantojn al nia ĉefurbo, 
kiu samtempe estas la Nederlanda Eŭkaristia 
centro.

.1. H. VVesten.

La politika stato de Ĥinujo
(Daŭrigo)

triota alparolado de la prezidanto ; 5-e La 
kunsido finiĝas per kantado de I’ nacia himno.

Por al ĉiu Statano doni bonan ideon pri la 
tri fundamentaj punktoj, oni enkondukis en 
la instruadon de la unuaj klasoj de la ele- 
menta lernejo ĝis la universitato la novan 
lernfakon de Tridemismo. Per tiu koncentra 
metodo oni enfiltras rafinitmaniere al la jun- 
ularo la alfabeton de liina ŝtatkompreno. Kaj 
la konsekvenco ? Hinujo vekiĝis en malmultaj 
jaroj al inemkonscia nacio. Kiu ajn venku 
momente, ĉu Tsjang-Kaj-Tsjek aŭ ĉu Fung- 
Tsjang aŭ kiu ajn alia generalo, tiu Sanĝas 
en tio neniom. En sia dezirego pasia, igi 
sian patrujon granda kaj potenca, kaj ĝin 
protekti kontraŭ la konkiremo kaj potenc- 
v o lrtttc  d ' :''#n idnlo’ -ĉiui akrvvdpc kai rorrv 
as tre koheiau nonion. Kiu voias koinprem 
nunan Ĥinujon, tiu pripensu bone jenon : 
malgraŭ ĉia interna malakordo kaj malpros- 
pero evoluiĝas en ĉi tiu plurmiljara regno 
fortoj, kiuj indikas tutan rejuniĝon de Ĥin- 
ujo. La nuna Ĥino estas, rilate al la estonto 
de sia patrujo, animata per senfina optimismo. 
Sendube lin kortuŝas la katastrofoj, kiuj trafis 
siajn samgentanojn en la lastaj jaroj ; sed li 
rigardas ilin kiel la necesajn naskdolorojn de 
nova, glora estonto.

Sed kiel estas klarigebla la daŭrado de 
enlandaj ribeloj, de eternaj burĝmilitoj, de 
multaj rabistrotoj kaj la ekonomia malpros- 
pero de ĉi tiu lando, kiu tamen estas tiel 
riĉa, dum ja samtempe ege prosperas la 
eksteraj potenco kaj politiko de Ĥinujo ? 
Efektive oni montras per ĉi tiu demando la 
vundan lokon de la liina popolo. Ĉiufoje 
kiam depost la starigo de I' respubliko nova 
generalo komencis kontraŭbatali la jaman 
registaron, li jure asertis en siaj manifestoj, 
ke nur la neelporteblaj ĉagrenoj de 1' popolo 
lin instingis preni la armilojn, por fine liber- 
igi la patrujon de ribeluloj kaj perfiduloj. 
Per tiu honornomo li indikas tiam siajn mi- 
litistajn konkurantojn. De Juan-Sji-Kaj (1912) 
ĝis Tsjang-Tso-Lin (1928) ĉiuj generaloj volis 
atingi saman celon : komenci punmilitiron 
kontraŭ la enlandaj malamikoj kaj ekspluat- 
eguloj de I' popolo.

Ses-, sepfoje iliaj trupoj iris de Nordo al 
Sudo, kaj ree de Sudo al Nordo, detruante 
kaj rabante ĉion, kion ili renkontis sur sia 
vojo. Sed la belaj promesoj restis nur sur 
papero.

Intertempe la vulgaruloj ĉiam malpliriciĝis. 
Malsato kaj infektaj malsanoj faris la ceter- 
on. Kaj se unue la rabistrotoj estis nur kelk- 
centaj, ili nun kreskis ĝis kelkdekmiloj. La 
ĉefoj estas ordinare eksoficiroj, Stele forlas- 
intaj la regnan armeon, deklarintaj sin mem- 
staraj kaj militprenintaj iun provincon aŭ 
distrikton. La nombro de I' senlaboruloj en 
Ĥinujo estas netaksebla. El iliaj vicoj oni 
rekrutigas la armeojn ordinarajn, sed ankaŭ 
la rotojn de I’ ribelaj generaloj, la /«/eiojn, 
t. e. vaguloj, rablstoj. Pri ĝustedira burĝ- 
milito oni povas en Ĥinujo apenaŭ paroli, 
ĉar la ordinaraj kampuloj kaj civitanoj nepre 
evitas ĉian militaĵon : ili estas laŭnature pac- 
amaj. Post la falo de la imperio nur T*ang- 
Kaj-Tsjek sukcesis, antaŭ du jaroj, igi sin 
rekoni iomete, kun la helpo de la « Popol- 
partio », fondita de Sun-Yat-Scn. Ĉu li povos

Kalolika Junularo de Germanujo
Dua jara kongreso en Altenberg — Problemoj de la junulinoj 

La popolpolitika situacio — La studentoj en la junularo 
Salutoj al ĉefministro Brŭning

La respondecaj gvidantoj de 1 1/2 milion- 
oj da junaj germanaj katolikoj kunvenis la 
23-2.5 januaro en Altenberg por la dua jara 
kongreso de la Katolika Junularo en Ger- 
manujo. Krom la administraj aferoj, tri grav- 
aj temoj estis sur la tagordo : la virina jun- 
ularo; la popolpolitika situacio; la studentoj 
en la katolika junularo.

Ministeria konsilantino kaj Reichstag-de- 
putitino Helene \Veber (Berlin) faiis la unu- 
an paroladon, montrante, kiel la virina jun- 
ularo en la lastaj jardekoj, precipe pro pro- 
gresanta profesia laborado de la virinoj, tra- 
iris gravajn eksterajn kaj internajn Sanĝojn, 
kiel estiĝis nova, realista, malebria, sende- 
penda junulina tipo. Pri ĝiaj malbonaj flank- 
oj oni jam multe parolis, tamen ĝi havas 
ankaŭ pozitivajn utilojn. Se hodiaŭ vivas en 
Germanujo du milionoj pli da virinoj ol vir- 
oj kaj do multaj neniam povos edziniĝi, ni 
devas vidi en tio ne nur inizeron, sed ankaŭ 
intencon de la Providenco kaj vokon de 
Dio. Do estas nekatolika maljustaĵo, vidi en 
la profesie laboranta virino duagradan virin- 
tipon malpli valoran ol la edzinoj kaj patr- 
inoj. Ni devas gardi nin kontraŭ du danĝer- 
oj : kontraŭ la opinio, kvazaŭ la virino estus 
sole dependa, servanta estaĵo, kaj kontraŭ la 
kolektivigo de la virino, kiu detruas la pro- 
pran karakteron kaj personecon.

En la diskutado estas donitaj interesaj 
praktikaj proponoj, ankaŭ pri kunestado kaj 
kunlaborado de junuloĵ kaj junulinoj el la 
katolikaj ligoj (kompreneble temas pri la 
pli aĝaj), pri junulina pedagogio, politikaj 
problemoj, ktp.

Pri la popol-politikaj taskoj de la nun- 
tempo paroladis Prof D-ro Alois Dempf 
(Berlin) kaj ĉefsekretario D-ro Johannes Nat- 
termann (Koln). En la junularo nun progres- 
as la radikalismo dekstra kaj maldekstra, do 
naci-socialismo (Hitler) kaj komunismo. La 
katolika junularo estis ĝis nun el ĉiuj pli 
grandaj junularaj rondoj la sola, kiu povis

havas specialan devon zorgi, ke tio restu, ke 
nia gejunularo ne estu gajnata por danĝeraj 
iluzioj kaj ke ĝia sana radikalismo estu uz- 
ata por pli bonaj celoj. Nattermann atentigis 
pri kristana idealo de heroo, kiu esence di- 
ferenciĝas de la naciista laŭdo de la nebrid- 
ita forto, pri kristana idealo de la ŝtato, de 
nova ekonomio, ktp. Oni decidis sendi salut- 
telegramon a l kanceliero D-ro Brŭning.

sin firmteni, estas ankoraŭ necerte. La mal- 
riĉiĝo kaj mizero, kaŭzitaj de 1' ĉiamdaŭraj 
malakordoj, intertempe kreskis tiagrade, ke 
preteriros longaj jaroj antaŭ ol Ĥinujo re- 
saniĝos tute de tiuj vundoj.

Troe oni forgesas en eksterlando, ke Ĥin- 
ujo kun r-iaj 18 provincoj — ĉiu tiel granda 
kiel eŭropa Stato — havas amplekson de tuta 
Eŭropo. Milito en la Sudo tute ne koincidas 
kun milito en Nordo: malsatego en Kan-su 
aŭ Sjen-si tute ne signifas, ke ankaŭ aliaj 
provincoj malsategas. Tamen estas laŭvera la 
aserto, ke apenaŭ estas indikebla provinco, 
distrikto aŭ eĉ urbo, kiuj en la lastaj jaroj 
ne estas trafitaj de egaj katastrofoj.

Lastvice la malregulaĵoj en Ĥinujo estas 
klarigeblaj sammaniere kiel en ĉiu lando, kiu 
spertis revolucion. La Sanĝo de itatformoj, 
precipe tiu de dinastio al respubliko, ĉiam 
iras kune kun balatoj inter partioj kaj kun 
disputegoj, ĝis fine el la haoso aperas fort- 
karakterulo, kiu silentigas la pasiojn. Ĉu est- 
onta Ĥinujo restos respubliko aŭ ree estiĝos 
monarĥio, ne estas facile antaŭdiri. Sed jeno 
estas certa: el la nuna disput- kaj militpe- 
riodo tine aperos nova, potenca kaj pacama 
Hinujo.

★

Kiel estas ĉe tiuj Sanĝaj cirkonstancoj la 
religio? Kian opinion alprenas juna Ĥinujo 
pri la katolika Eklezio ? Kun la falo de la 
imperio (1911) sendube falis remparo de kon- 
servatismo kaj precipe de Kong-fu-tse-ismo. 
La Misio pro tio ekhavis novajn perspektiv- 
ojn esperplenajn. Unu el la cirkonstancoj de 
la modernigo de Ĥinujo estas jam, ke oni 
hontas pro la kredo je la antikvaj oioj. Eĉ 
oni elpienis la idolojn el la temploj, for- 
brulante aŭ frakasante ilin. Kiu antaŭtempe 
kuraĝus ilin tu£i eĉ per fingro ?

Ankaŭ Protestantismo perdis multon de 
sia antaŭa influo. Dum la militoj kaj bataloj

Krome oni elektis specialan komisionon, por 
persone viziti la ĉefministron kaj lin informi 
pri la situacio, la zorgoj kaj la volo en la 
katolika junularo. Ĉi tiu komisiono, konsist- 
anta el la vicprezidanto de la Katolika Jun- 
ularo de Germanujo Hubert Strauf (Essen) 
kaj el D-ro Karl Holzamer (Bonn), D-ro 
Wilhelm Solzbacher (Koln) kaj la juna 
Reichstag-deputito August Winkler (Koln), 
ricevis ankoraŭ, la 25 januaro, pli longan in- 
terparoladon kun ĉefministro D-ro Brŭning 
en la domo de la registara prezidanto de 
Koln, okaze de la restado de la kanceliero 
en tiu urbo. La interparolado ne estis vana !

La tria temo de la Altenberga kunveno 
estis !a katolikaj studentoj. Paroladis D-ro 
Walther Hensel (Dŭsseldorf) kaj Erich Reisch 
(Berlin), la unua el la vidpunkto de la mal- 
novaj « korporacioj », la dua kiel gvidanto 
de « novstudenta » movado. Okazis interesa 
diskutado.

Tri novaj asocioj estas akceptitaj en la 
Katolikan Junularon de Germanujo, kiu do 
nun konsistas el ekzakte 3o ligoj. Jen iliaj 
nomoj (iomete maliongigitaj) : Junvira Aso- 
cio, Junulina Asocio, Junmetiista Unuiĝo 
(germana sekcio), Junulara Ligo en la Ko- 
mercista Asocio, Junulina Ligo en la Virina 
Ligo, Ligo de Junaj Instruistoj, Ligo de Jun- 
aj Instruistinoj, Laborista Junularo, Nova 
Germanujo (liceanoj), Quickborn, Jungborn, 
Kreuzfahrer, Normannsteiner, Jungland.Gross- 
deutsche Jugend (Grandgermana Junularo), 
Mondjunularo Katolika (germana sekcio), 
Studenta Kartela Asocio (K. V.), Studenta 
Asocio « Unitas » (U. V.), Studenta Ligo 
« Hochland » (Alta Lando), Studentina Aso- 
cio, Neudeutschland-Aelterenbund, Studentaj 
Kongregacioj, Studenta Ligo R. k. d. B., 
Laborkomunumo de Junulinaj Ligoj, Ger- 
mana Junulara Forto (D. J. K. por gimnas- 
tiko kaj sporto), Asocio por Virina Gimnas- 
tiko, Sudgermanaj Junulinaj Ligoj, Bavara 
Kamparana Junularo, Ligo de Laboristaj
' ..... U. ' - ■ • • v 1 •- j-
suaborantaj Junulinoj, Jungkreuzbund (Jun- 
kruc-ligo).

En la Katolika Junularo de Germanujo 
ĉiuj tiuj ligoj estas samrajtaj. Prezidanto 
estas nun Msro Ludvvig Wolker (Dŭsseldorf), 
vicprezidantoj estas Hubert Strauf (Essen) 
kaj Josefa Hŭttenmeister (Velbert).

D -rO  WlEHELM SOLZBACHER.

de 1926-2“ la senditoj enlandaj serĉis sen- 
danĝerejon en la eŭropaj koncedejoj kaj 
havenurboj. Sed per tiu forkuro ili perdis 
ege sian prestiĝon, kaj malfacile estos al ili 
ĝin regajni. Tuj kiam venis pli trankvilaj 
tempoj, multaj el la senditoj reiris al la en- 
lando, sed jam multe ianĝis la interrilatoj. 
Ĥinoj estis ilin anstataŭintaj kaj tute ne de- 
ziris ree cedi al ili. Rilate al gazetaro kaj 
lernejaro, la protestanta misiado sendube 
multe superas la katolikan, havante ja inulte 
pli da kapitalo. Sed ĝia forto, precipe de 
1’ misio amerika, estas tamen tro dispecigita 
kaj malfortigita pro la multnombro de la 
sektoj.

La katolika misio ĉi tie ree brile montris 
la avantaĝon de la unueco je kredo kaj de 
I' koherega organizo. Admirinde kontrastis la 
konduto de la katolikaj misiistoj, kiuj mal- 
graŭ la minacanta danĝero ĉiuj restis sur 
siaj postenoj, kontraŭ la forkuro de I’ pro- 
testantaj senditoj. Kaj meze de la ĝenerala 
ruino kaj haoso nur la katolika Ekleiio 
montriĝis apogpunkto neAanceligebla, firma 
roko, rezista kontraŭ ondoj kaj ventegoj.

Ankaŭ la metodo de la katolikaj misiistoj, 
kiuj precipe celis la konverton de 1’ kanipar- 
anaro — metodo antaŭe multe kritikita de 
la protestantoj — estis pravigata prr la faktoj 
kaj nun trovas plenan ftaton en rondoj pro- 
testantaj.

Sed la influo de 1' katolika Eklezio sur la 
publika vivo estas ĝis nun kvazaŭnula. Juna 
llinujo ignoras la misiiston kaj lian religion, 
eĉ malhelpas lian misiagadon. Ĥinujo for- 
prenis de li la rajton akiri propraĵon; nur 
estas permesite farmi. Eĉ jama propraĵo estis 
deklarata nura farmaĵo. ĉustedire ĉi tio estas 
formo de senpropraĵado. La misilernejoj estis 
indikataj kiel propagandiloj ; pro tio oni 
postulas rekonon de la Ŝtato aŭ minacas 
ilin fermi. La kondiĉoj por rekono estas ta- 
men por la katolika misio pretkaŭ neakcept-

eblaj ; ni estas pro tio minacataj per ega 
ŝanco, ke Ia lernejoj estos fermataj aŭ kon- 
fiskataj. Ni estas en la komenco de religia 
batalo. Dank' al Dio la misio estas preta 
frunti ĉiujn eventualaĵojn. ĉustatempe Romo 
sendis (1922) apostolan delegaton, kiu direkt- 
as !a ŝipeton de la hina Eklezio kun saĝa 
prudento kaj forta mano laŭlonge de 1’ rifoj. 
Lia unua laboro estis kunvoki nacian konci- 
lion. Tiu okazis en Ŝanghai (majo 1924) kaj 
brile sukcesis. ĉ i  malfermis por la hina misio 
novan periodon. Laŭeble la metodo estis pli- 
simpligata kaj estis metataj fundamentoj por 
taŭga kuna agado. En la jaro 1926 okazis en 
Romo la episkopigo de ses eminentaj hinaj 
presbiteroj. Kaj ekestis multaj novaj misi- 
regionoj, kiuj estis konfidataj ne nur al di- 
versaj eŭropaj ordenoj kaj kongregacioj, sed 
ankaŭ al hinaj neordenaj presbiteroj. Tiel 
sin pretigis la katolika Eklezio al la granda 
fiŝkaptado, kiu ŝajnas baldaŭ okazi, malgraŭ 
la malfacilaĵoj, en kiuj ĝi estas nun.

Rilate al klerigado pt i katolika religio estas 
multego ankoraŭ farota; altmontoj de antaŭ- 
juĝoj estas malaperigotaj. Ŝajnas al mi, ke 
la scienca misiagado estas nun la plej urĝa. 
Kiu malfermos al juna Ĥinujo Ia okulojn, 
por ke ĝi vidu, kie estas trovebla la vera 
savo ? Memsekve la misiisto ne rajtas forlasi 
sian ĝisnunan agadon en la kamparanaj 
rondoj ; sed ŝajnas, ke en la nuna tempo pli 
urĝas kaj gravas agado inter la intelektuloj. 
Kiu prenu sur sin tiun taskon ? La scienculoj, 
apologetoj, sociologoj, ekonomoj, pedagogoj.

Al la ordinara popolo oni jam de longe 
predikis la devon de misiagado. Sed ĉu la 
katolikaj scienculoj kaj profesoroj ne havas 
sam- aŭ pligrade la devon, progresigi laŭeble 
la grandan, dian kulturtaskon de 1’ disvastigo 
de 1' kredo ? Admirinde la diversaj unuiĝoj 
en Eŭropo plenumas sian taskon, kolektante 
multon da mono por la misioj ; laŭdinda 
estas la fervoro de studentoj, kiuj aniĝas al 
akademiaj misikluboj kaj pristudas la mult- 
specajn misiproblemojn. Sed ankaŭ la scienc- 
uloj kaj profesoroj montru interesiĝon. Ilia 
helpo estas nepre necesega por fekunda evo- 
luo de 1’ misilaboro en Orientlando ; ili prenu 
sur sin la solvon de 1’ gravaj modernaj pro- 
blemoj, kiuj estiĝis super la spiritnivelon de 
la ordinara misiisto ĉe la batalfronto. Spe- 
ciale tio rilatas Ĥinujon. Tiu sennombra 
popolo, kiu eniras hezite en novajn irejojn, 
seicas novajn vojojn, havas urĝan bezonon 
je sendanĝeraj direktlinioj por sia nova spi- 
ritvivo. La opinioj pri nacianismo, demokra- 
tio kaj socialismo, estas korektotaj. Ĥinujo 
bezonas homojn, kiuj helpas la misiiston sur 
la moderne scienca kampo, kiuj apostoladas 
per siaj talentoj inter la rondoj de la ĥinaj 
intelektuloj, altranguloj kaj scienculoj, al kiuj 
la ordinara misiisto ne estas allasata.

Plie nia speciala interesiĝo estu ankaŭ al 
la hina junularo studanta en Eŭropo. Multaj 
el tiuj studentoj havas grandajn malhelpojn, 
ne sole financajn, sed ankaŭ studrilatajn. 
Post kelkaj jaroj tiuj studentoj reiros al 
Ĥinujo kaj tie donos direkton al la historio 
de sia lando. La impresoj, ideoj kaj prin- 
cipoj, de ili ricevitaj dum la estado en niaj 
urbegoj kaj universitatoj, restas, kaj decidas 
por ilia tuta vivo, kiun vidpunkton ili havos 
pri Eŭropo kaj ĝia religio. Jam oni asertis, 
ke la demando, ĉu Ĥinujo estos en la est- 
onto kristana aŭ idolana, estos solvata ne en 
Orient-, sed en Okcidentlando. Nu, la faktoj 
de la historio ŝajnas pravigi tiun opinion.

Fine, en la vivo de 1’ popoloj la ĉefa rolo 
estas ludata ne de politikaj, ekonomiaj aŭ 
socialaj problemoj, sed de la religia demando. 
En Rusujo tio estas jam klarvidebla. La evo- 
luiĝo de Ĥinujo iras sammaniere. Ĉiuj aliaj 
demandoj ege rilatas al tiu ĉi problemo. La 
multnombraj klopodoj en la historio, solvi la 
problemon kulturan sen la problemo religia, 
ĉiufoje donis rezultaton fiaskan. Ankaŭ juna 
Hinujo klopodas ĝis nun resanigi, aŭ — pli 
ĝustedire — renovigi sian ŝtatorganizon per 
rimedoj, kiuj nur akcelas ĝian ruiniĝon. Feliĉe 
multaj personoj komencas tion ekvidi; kaj 
ilia nombro kreskas ĉiutage.

Malrapida sed celkonscia estas la kurso, 
kiun Romo rekomendis al siaj misiistoj. 
Gravas, ke la tuta misiistaro laŭkondutu obee 
kaj ĝojkore la ordonojn, ne lasante sin de- 
vojigi per malhelpoj kaj kontraŭaĵoj. Ŝajnas 
ke baldaŭ la hina popolo eniros grandare 
tra la pordegoj de la vera Eklezio. Tiu kon- 
solplena antaŭvido nin instigu, daŭre apogi 
la hinan mision per ia rimedoj, kiuj estas en 
nia povo. Verdire povas esti, ke en la plej 
proksima estonto la ĥina Eklezio trafos iom 
en subpremon, ke ĝi trairos mallongan pe- 
riodon de batalo kaj gravaj malfacilaĵoj, sed 
tio ne malpliigu nian optimismon.

Trad. Frato Floriano.
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Plifortigita batalo 
kontraŭ la religio en 1931

Armado de la Sendiuloj
Je la fino de decembro 1930 T. U. raport- 

as el Moskvo (trans Kaunas) jenon.
En la batalo de la bolŝevista ideologio 

kontraŭ la « burĝa » civilizacio de la Okci- 
dento iu momento ludas precipan rolon: La 
bata/o de !a sendiulaj ligoj kontraŭ iia  
ek/eziajo ka j religiajo. En Eŭropo kaj Ger- 
manujo oni Sajnis tion jam preskaŭ esti for- 
gesinta, kiam la en novembro 1^30 publikig 
ita plano, fondi « Internacion de ia sendiul- 
oj » kaj ties sidejon translokigi al Berlino. 
denove ekaŭskultigis. La batalo de Moskvo 
kontraŭ la Kristnaskfestoj kaj kontraŭ ĉiuj 
Kristnaskaj tradiciaĵoj same kiel la eksperi- 
mentoj, ankaŭ en Gerinanlando maltrankvil- 
igi la tagojn de la paco per komunistaj 
« malsato-demonstracioj » plue atentigis.

Eakte la unuaj intertraktadoj de la sendi- 
ulaj ligoj kun eksterlandaj liberpensulaj or- 
ganizaĵoj jam  en !a jaro 1929 okaze de la 
unua renkouto kun la liberpensuloj de Ger- 
manujo, Erancujo, Italujo kaj Aŭstrujo en 
Moskvo estis preluditaj. La patro de I’ penso 
de « Sendiul-lnternacio » estas la sekretario 
de la sendiulaj ligoj : Luka4eviĉ. Jam antaŭ 
unu jaro Lukaieviĉ ne ricevis plu la permes- 
on envojaĝi Germanujon. Rusaflanke tiu- 
tempe oni konstatis, ke en Moskvo jam ĉiuj 
komunistaj lnternacioj havas sian sidejon kaj 
ke la prezidanteco de la intencita « Inter- 
nacio de la sendiuloj » devas esti lokata eks- 
ter la limoj de Sovetujo, ĉar alie la sovet- 
rusa Unuiĝo estus troege Sarĝata per la 
kontraŭreligia propagando en la burĝaj kul- 
turŝtatoj. La ĉeflaboron de la propagando 
en la burĝaj landoj faru la komunistaj par- 
tioj kaj la al ili sin anigintaj organizaĵoj.

Dume oni sekvis la ideon pri « Internacio 
de Ia sendiuloj ». La tendencoj de la nova 
Internacio estas jenaj :

1. Unuigo de la tuta kontraŭreligia ntond- 
movado en la rnanoj de ĉeforgano.

2. Organizo de metoda militiro ne nur 
ko itraŭ ĉiuj religiaj kultoj, sed ankaŭ kon- 
traŭ unuopaj religiaj sektoj.

3. Ekkapto de la senlaboruloj tiel, ke ili 
p re fe re  p ro g res ig as  la  eksiĝo n  e l ln
el ĉiuj konfesioj, i. a. aludante la altajn int- 
postojn.

4. Kontraŭreligia propagando inter la in- 
fanoj kaj duonkreskuloj. Por tio estu establ- 
otaj kontraŭreligiaj ĉeloj en la popolaj kaj 
pliperfektigaj lernejoj.

5. Organizado de prelegoj, kunsidoj ; el- 
dono de libroj, broSuroj kaj filmoj.

6. Kontraŭreligia propagando per radio- 
stacioj. (Komence estas konsiderinda la sta- 
cio de la radio-sendilo en Moskvo.)

7. Eldono de semajna organo en germana, 
franca, angla kaj esperanta lingvoj.

La organizajo de la sendiula Internacio 
estas pensata jenmaniere : la sovetaj organiz- 
aĵoj elektas po unu riprezentanto por 100.000 
personoj, la eŭropaj po unu riprezentanto 
por 1.000 personoj. Ĝar publika organizaĵo 
en Germanlando renkontus malfacilaĵojn, ĝi 
tie montru sin en vualita formo, eble en la 
formo de registrita unuiĝo. La rusaj organiz- 
aĵoj kiel la laŭmaterie plej ainpleksaj prenu 
sur sin la plrj grandan parton de la elspez- 
oj. La financstato de la sendiul-ligoj en Rus- 
lando estas tre netravidebla, ĉar la membro- 
kotizoj apenaŭ ludas rolon. En jaro 1929 la 
ligoj elspezis J,5 milionoj da rubloj; la fi- 
nancaj statoj por 1930 kaj l<)3i estos eĉ 
inulte pli altaj.

Lastatempe ankaŭ la scienco pliplene faru 
servon al la kontraŭreligia propagando. La 
11 decembro ig3o en la Moskva komunista 
akademio okazis konferenco de ĉiuj kontraŭ- 
religiaj organizaĵoj de la Sovetujo, en kiu 
ankaŭ partoprcnis riprezentantoj de sciencaj 
organizaĵoj. La kunsidantoj rezoluciis, eldoni 
Encik/opedion de la  Marksista ateismo en 
pluraj lingvoj. Plue estu organizataj kontraŭ- 
religiaj ekspozicioj, kiuj precipe aspiru la 
amasojn. Cetere en ĉi tiu konferenco estis 
priparolita la roto de V fdmo por batcdi la 
religion. Por la jaro 1931 estis intencata 
aparta produktprogramo, laŭ kiu estas aranĝ- 
ataj dukdu filmoj, el kiuj la plej granda 
parto sin direktas kontraŭ la katolika kaj 
evangelia eklezioj, pli malgranda parto kon- 
traŭ la juda kaj mahometana religioj. Oni 
volas provi, kelkajn el ĉi tiuj filmoj por uz- 
ado per 1a liberpensulaj iigoj enirigi en la 
eksterlandon.

La kontraŭreligia propagando en Sovet- 
ruslando mem intertempe estas daŭre prak- 
tikata. La sovetrusa organizaĵo estas gvidata 
de Jaroslawski, kiu samtempe estas membro 
de la centra komitato kaj de la centra kon-

=  KATOLIKA VIVO =

LETERO EL BELGUJO

Katolika Agado
Tiu ĉi movado estas jam tre prospera tie 

ĉi, precipe ĉe la junularo : ni ekvidis tion 
denove dum la unua landa estrarkunveno de 
la Junulinaro por Katolika Agado en Meĥ- 
leno. Tiu ĉi ligo havas proksimume 5o.ooo an- 
rnojn kaj grlipas la sekvontajn sekciojn : la 
laboristajn, la burĝajn, la studantajn kaj la 
kamparanajn junulinojn, kaj aliajn plu. Lia 
Kardinala Moŝto Van Roev diris i. a. dum 
la kunveno : « La tempoj estas malfacilaj, la 
moderna mondo dissemas ĉie la malbonon 
sed en multaj lokoj ni fiere vidas prosperi 
via belega movado ; ni bezonas kuraĝon kaj 
konfidon je la estonteco. Vi devas resti op-
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timistaj. En nia lando, la rnisioj ege pros- 
peras kaj kolektas gravajn surnojn, sed via 
movado devas esti enlanda misio. »

Generalo Bernhelm

La sama Kardinala Mo4to Van Roev pu- 
blikigis la sekvontan proteston kontraŭ « ob-

trolkomisio de la komunista partio de Sovet- 
ujo. Supozeble estas konate, ke per ties 
funkciado ankaŭ estis forvokita la ambasador- 
ino Sinjorino Kolontai, kiu en sia vivmaniero 
fariĝis tro « luksa kaj burĝa ».

La sendiuloj de Sovetruslando starigis sian 
propran « kvinjar-planon », laŭ kiu iiu j preĝ- 
ejoj de Sovetujo ĝis la 1 januaro 19^4 dev- 
as esti fermitaj. Por la instruado en la kon- 
traŭreligia propagando funkcias en Sovetujo 
18 akademioj. Tiaj akademioj ekzistas sole 
en Leningrad du, kaj en Moskvo tri; ili est- 
as subtenataj per monrimedoj de la loko- 
budĝeto. Krom ln propagando sur la kamp- 
aro oni havigas prefernn atenton al !a kon- 
traŭ religia edukado en !a armeo kaj mar- 
istaro. En la armeon kaj maristaron dum 
jaro 1930 estis senditaj, nete dirite, 10.000 
kontraŭreligiaj instrukciantoj. La bilanco de 
la lastaj tii jaroj elmontras ankaŭ jam 14000 
fermitajn preĝejojn.

La lastaj instrukcioj de !a centrejo dir- 
as, ke posteulaj pastroj kaj sacerdotoj ne 
/du estu adasotaj.

Spite de la propagando, ankoraŭ en 1929, 
en Sovetujo estis establitaj 88 sanktejoj de 
diversaj konfesioj, kiuj nur per subvencioj 
de laboristoj kaj kampuloj estis konstruitaj. 
Sed !a Sovetregistaro nun preparas dekret- 
on, laŭ kiu la konstruo de preĝejoj eĉ per  
libervaiaj monrimedoj estos malpermesata. 
Plue a! la komitato de !a eentra plenuma 
potenco estis prezenlata dokumento por 
subskribo, laŭ kiu la religia instruado estu 
kondamnenda a! dujara kaptiteco kaj ek- 
zi/o.

En jaro igJl oni okazigos konferencon de 
la internaciaj liberpensulaj ligoj aŭ en Ger- 
inanujo aŭ en Aŭstrujo.

Jos. L in t l .

jekto de publika skandalo » nome la cindrigo 
de la belga generalo Bernheim :

« Kiel ĉefepiskopo de Belgujo ni estas de- 
vigata malkaŝe sciigi nian opinion pri la na- 
ciaj enterigaj ceremonioj okazantaj al la 
cindro de generalo Bernheim.

» Ni honoras la bravan soldaton, la fam- 
konatan generalon, kiu partoprenis grave en 
la venko kaj liberigo de la Patrujo. Estas 
juste ke la lando okaze de lia morto, esprim- 
as sian admiron kaj sian lojalan dankon.

» Sed ĉi tiu nacia ceremotiio povus kaj 
devus esti organizita tiel ke ĝi respondu al 
la unuanimaj sentoj kaj respektu la landajn 
tradiciojn. Ni bedaŭras ke tio ne okazis.

» Intencita kiel funebran honoron al la 
cindro de forbruliĝita korpo, ĝi estas pro- 
voko al la katolika konscienco, kiu malaprob- 
as la cendrigon ; ĝi atencas kontraŭ la jar- 
milaj kutimoj de la belga popolo, kiu ĉiam 
respektplene estis enterigantn siajn mortint- 
ojn; ĝi estas kontraŭa al la norntala saĝo, 
ĉar funebraj ceremonioj eĉ ne plu estas 
imageblaj post la detruo de la korpo per 
bruligo.

» Ne estas nek eble nek tolereble, ke oni 
diru, ke ia belga popolo aprobas tiun ne- 
konvenan demontradon. »

VerSajne tiu protesto nenie aperis en la 
internacia gazetaro ? l.a katolikaj parlament- 
anoj ne voĉdonis por la speciala kredito sed, 
tolereme, ili ne malpermesis la oficialan fu- 
nebran cereinonion per nea voĉdouo. La 
tlandraj naciistoj rifuzis eĉ oficialan enterig- 
on, ĉar ili malamas la generalon, kiu, dum 
la milito multe suferigis siajn flandremajn 
tubulojn.

Fl-llbroj

La konferenco de la urbestroj de la Bru- 
sela ĉirkaŭaĵoj kaj poste ankaŭ la adminis- 
tracio de la stacidomaj bibliotekoj malper- 
mesis la vendon de t. n. « policaj gazetoj » 
(priskribantaj mortigojn, krimojn aŭ samajn 
aferojn), tiel aŭskultante la ĝenera'an kaj 
ripetitan proteston de ĉiuj honestaj burĝoj 
kaj precipe de la katolikoj.

Nla Katolika Universltato

Okaze de sia elekto por la ofico de Vic- 
Rektoro ĉe la Katolika Universitato de Lo- 
veno (Louvain), Lia Kanonika MoSto Cruvs- 
bergh faris paroladon antaŭ la mikrofono de 
la flandralingva nacia radio-instituto, el kiu 
ni ĉerpas sekvontajn ideojn :

Tiu, kiu ne vidis proksime universitato —- 
kaj precipe universitaton kiel la nian en 
Loveno, kun ĝiaj 3.720 gestudentoj kaj ĝiaj 
180 profesoroj, lektoroj kaj docentoj — mal- 
facile al si imagos la intensan intelektan vivon, 
kiu tie ekzistas kaj agadas. Eĉ la studentoj 
mem, kies plimulto ankoraŭ estas knaboj aŭ 
junuloj al kiuj mankas la necesa profundeco 
por bone prijuĝi kaj laŭmerite taksi ĉion, 
kio ĉirkaŭas ilin en la universitata vivo. Nu,

E1 Trinidad-insulo

La unua jarkunveno de la Katolika Unuiĝo 
Socia en Trinidad-insulo okazis, la 29 ja- 
nuaro l^Jt, kiun inultaj personoj ĉeestis. 
Dum la unua jaro aliĝis pli ol t.000  membr- 
oj. Tio estas multe por insulo kiel Trinidnd, 
sed pli multaj aliĝos, ĉar ĉiu bone pensanta 
katoljko sentas la bezonon de tia unuiĝo. 
La kontraŭuioj de la vera Eklezio agadas 
ankaŭ tie-ĉi ka5e kaj malkaSe kontraŭ la 
katolikoj.

La urĝa neceso defendi la kredon kunigis 
kelkajn laikulojn de la insulo kune kun iuj 
el la pastraro, por starigi unuiĝon, por ke 
la bonstato de la katolika komunumo estu 
gardata.

La celoj de la Unuiĝo estas jenaj :
ci) Ebligi al la katolikoj realigi iliajn dev-

ojn, kiel kristanaj civitanoj.
b) Disvastigi la scion de la katolikaj dok-

trinoj kaj principoj.
t) Defendi la katolikan Eklezion kaj fort- 

igi katolikan influon en aferoj de publika 
bonstato.

c/) Kunigi ĉiujn katolikojn en kristana 
frateco.

Dum 19̂ 0 la Unuiĝo aranĝis serion da pa- 
roladoj kun lumbildoj pri katolika vivo : oni 
disdonis 14 000 bro4urojn pri la katolika dok- 
trino. l.ibreto, titolita : « Pio Xl-a, la Papo de 
la katolika agado », verkita de la fondinto 
de la Unuiĝo, Kapitano C. C. Longridge, 
estas grandnombre disvastigita inter la loĝ- 
antaro de nia insulo. Ekzemplero de tiu-ĉi 
libreto estis sendita al Lia Papa MoSto, kaj 
la aŭtoro ricevis la Papan Benon. La juna 
Unuiĝo provizis al dek-sep unugradaj lern- 
ejoj po too libretoj por geknaboj. Oni ankaŭ 
organizis la laboron de la Apostolado de la 
Maro, kaj nun kune kun la Societo Sankta- 
Vincento de Paŭlo oni provizas semajne al 
tri vaporSipkompanioj literaturon por 1a 4ip- 
anaro.

Lia Ĉefepiskopa Mo4to de Trinidad donis 
sian aprobon kaj benon al la Unuiĝo kaj 
afable konsentis esti la protektanto.

Dom VVu.tRin Bkolns, O. S. B.

Iil Annatn-latido
Le iubo Hanoi estos boldnŭ katolika centr- 

ejo tre grava. Ĝis nun ĝi sin montris kiel 
vera ĉelloko de misio : 5.000 francnj katolikoj 
loĝis tie. Nuntempe la Annam-anaj katolikoj 
estas preskaŭ tiel nombraj. La loĝantaro 
sume kalkulas i5o.ooo homojn. Ciumntene la 
sankta meso estas celebrata en dek preĝejoj 
aŭ kapeloj. Ilanoi havas katolikan ĵurnalon 
franclingvan L ‘Avenir, kies eldonkvanto cgal- 
sumas tiuj de In aliaj Tonkinaj gnzetoj, kaj 
jurnalon en iudiĝena lingvo Tung-Hod. La 
kvar katolikaj lernejoj instruas inil geknab- 
ojn. Kaj ekzistas multaj verkoj katolikaj, kiel 
Junulara Rondo, Skolta trupo, Studenta so- 
cieto, ktp. ( Agentejo • Fides •>.)

ja, fakto estas, ke la sento por humoro kaj 
kritiko ordinare maturiĝas multe pli frue ol 
la kvieta kaj malvarmsanga konscio de la 
valoro de la objektoj. Kaj sendube tio estas 
plej bone !

Sed ĉiu eĉ ne huvante senperajn rilat- 
ojn kun la universitata vivo — devas kon- 
vinkiĝi ke la katolika universitato liavus ne- 
takseblan grandan signifon rilate al la religia 
vivo. Neniu malpli ol Nia Sankta-Patro, Papo 
Pio XI a, memorigis tion lasttempe per lia 
encikliko pritraktanta la instruadon.

La supera instruado, ankaŭ en la profanaj 
fakoj, sufiĉe tu4as multflanke al la religia kaj 
morala vivo, por pravigi la zorga intereso de 
la Eklezio. Kaj Ci postulas, kiel sanktan 
rajton, la eblecon por doni tinn instrundon, 
kronantu sia edukan verkon inter lu popoloj.

Car Ci timas la neŭtralan lerncjon — ankaŭ 
universitaton. La senkrucaj kaj sendiaj aŭdi- 
toroj povas esti laŭ la scienca rilato kia ajn, 
sed tiom estas certa ke generacio, edukita 
en neŭtrala mczo, ne konservas la nedifekt- 
itan purecon de la katolikaj ideoj kaj vivo. 
Religio tie estas praktike afero privata, la 
kontakto kun la senreligieco okazas facile 
kaj eĉ ofte iĝas tre intima, ĉar la « homa 
respekto » (hontiganta la nekuraĝajn katolik- 
ojn en la plenumo de ilia religia devo) regas 
kiel despoto.

Sed ankaŭ por la popolo In supera instru- 
ado havas vivigantan gravecon. La « Alma 
Mater» devas plenumi socialan mision. Ci 
ja estas la domo de la scienco puia kaj ne- 
proiitema, sed krome In formlernejo de alt- 
starantaj profesiistoj, kiuj ĉiutage utiligos 
sian sciudon por la bono de sia popolo.

L. C allokp is .
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El malantaŭ la ruga Hmo

Negrandaj rezultoj 
de la sendiula agado en Sovetrusujo
Malgraŭ la granda, brua kaj tre tnulte- 

kosta kontraŭ-religia propagando flanke de 
la « sendiuloj» en Sovetrusujo, la rezultoj 
esfak malgrandaj. Estas ja vere, ke oni ferm- 
is 15 preĝejojn, senigis la pastraron de iliaj 
plej principaj rajtoj, persekutas la religion 
en ĉiuj ĝiaj aperoj, sed tamen — kion kon- 
fesas la oficiala organo de la sendiuloj — el 
l5o inilionoj da loĝantoj apenaŭ 3,5 milionoj 
da personoj apartenas al la unuiĝo kiel « mi- 
litantaj » anoj kaj proksimume 10 milionoj 
kiel « simpatiantoj ». Cetere, ankaŭ ĉi-lastaj 
anoj montras tre malgrandan interesiĝon. 
Okazas oftege, ke al la kunveno de rondo 
sendiula venas nur la gvidanto kaj sekretario. 
Tiel nuntempe oni decidis plifortigi la pro- 
pagandon pere de radio kaj tiucele oni or- 
ganizas specialan fakon. Ŝajnas tamen, ke 
ankaŭ ĉi-foje ili sukcesos fari nemulte, ĉar 
estas ja fakto, ke la loĝantaro nutras hodiaŭ 
per siaj propraj tre malmultaj nutraĵporcioj 
memvole la tutan pastraron de Rusujo. Alia 
ekzemplo pri la maltrafinta kontraŭ-religia 
agado estas informo de iu pastro el Peters- 
burg, laŭ kiu la nombro de ekleziaj edziĝoj, 
baptoj kaj enterigoj estas kreskanta kons- 
tante.

La dimanĉo en Sovetrusujo
estas deflnitive nuligita

La gazeto Pravda  publikigas, ke rilate al 
ia enkonduko en Sovetrusujo de5-taga labor- 
semajno, ankaŭ en tiuj sferoj de la socia 
vivo, kie ĝis nun ĝi ne estis uzita, definitive 
estas forigita « la lasta postsigno de religio ». 
Tielmaniere la loĝantaro estas konvinkiĝonta, 
ke la « sendiuloj » zorgas pri ĝi plimulte ol 
la religio, ĉar ili donas ripozon ne ĉiun sep- 
an, sed ĉiun sesan tagon . .

Kontraŭreligia agitado 
inter la en Sovetrusujo laborantaj 

eksterlandaj laboristoj
La Krasnaja Gazieta  (Ruĝa Gazeto) sci- 

igas, ke dum la Kristnasko-festoj estis aranĝ- 
itaj en Leningrad aro da atnuzaj vesperoj, 
k ies ce lo  e it is  kontraŭreligin  propagando  
inter la eksterlandaj specialistoj kaj labor- 
istoj laborantaj en la fabrikoj de Leningrad. 
Tiuj-ĉi amuzaj vesperoj estis preparitaj de la 
komunista junularo kun la celo « firmigi la 
ligilojn inter la kontraŭreligiaj laboristoj rus- 
kaj eksterlandaj ».

Eksporto de kadavroj
Rilate al la manko de kadavroj por ana- 

tomiaj studoj en la medicinaj fakultatoj kaj 
pro la malfavoro de judaj komunumoj hav- 
igi al la prosektorioj kadavrojn en procenta 
nombro de la judaj universitataj aŭskultant- 
oj, la judaj gazetoj publikigas sciigon pri 
amasa eksporto de kadavraj preparajoj el 
Sovetrusujo.

« En la nunaj tempoj, skribas la juda N asz  
P rzeglad  (Nia Revuo) el Warszawa, al An- 
glujo, Aineriko, Kanado kaj aliaj protestant- 
aj landoj, kic la kulto de mortintoj estas tre 
disvastigita, oni komencis importadi kadavr- 
ojn el Sovetrusujo. Ekzistas tie eĉ speciala 
oficejo, kiu okupiĝas per havigo de kadavroj 
al eksterlandaj prosektorioj. La oficejo dis- 
ponas per kadavroj de diversaj tipo kaj aĝo.

En sia morala kaj materiala mizero savus 
ain la bolSevistaj komisaroj, senigitaj de iuj 
ajn skrupuloj, ankoraŭ pere de tiela eks- 
porto. Estas certe, ke la aŭtoritatoj de niaj 
universitatoj ne partoprenos en tiom aĉa 
profesio.

Komunismo en la prokslma Oriento
Eble nenie alie trovas la komunista pro- 

pagando tiom konvenan por si terenon kiel 
en la proksima Oriento. (ii estas tie tre bone 
organizita kaj dependas nur de speciala ko- 
mitato de la Kominterno, kiu subtenas ĝin 
linance pere de Berlin kaj Konstantinopolo. 
Ekstere ĝi montriĝas tie kiel socia krucmilit- 
iro kontraŭ la kapitalismo kaj imperialismo 
de la koloniaj Statoj. Pro tio estas pli ol 
kompreneble, ke la popoloj de Azio kaj 
Afriko, inter kiuj komenciĝas vekiĝi klopod- 
oj al nacia sendependeco, akceptas la novan 
evangelion de Moskvo kun entuziasmo. Nun- 
tempe la komunista propagando plifortigis 
ankoraŭ sian agadon. Kiel centroj, el kiuj 
oni direktos la bolSevan agitadon, estas elekt- 
itaj : Teheran, Bagdad, Bejrut, Jerusalemo 
kaj Kairo. Ĉiuokaze la tieaj registaraj aŭto- 
ritatoj ne restas senfaraj. Sed tamen, la ko- 
munista danĝero en la proksima Oriento 
vekas konstante gravajn maltrankvilojn.
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NOVAJOJ EL AŬSTRUJO

■ En la financa estraro de la parlamento oni 
faris, la 29 januato, denove la dum la 
buĝetdebato jam tradician proponon je 
reformo de la edzeca juro. Sed dum ĝi estis 
en pli fruaj jaroj estis akceptita per la voĉoj 
de la socialdemokratoj kaj de la liberalaj 
burĝaj partioj, oni nunjare ĝin rifuzis per la 
voĉoj de la kristansocia partio, de « Land- 
bund » kaj de « Heitmatblock ». La kristan- 
sociaj deputitoj Manhalter kaj Doppler klare 
montris la vidpunkton de la katolikoj. Depu- 
tito Doppler i. a. diris : « Por ni la edzeco 
estas io alia ol civila kontrakto, por ni ĝi 
estas sakramento kaj sekve ni vidas ĉi tiun 
materion de tute alia vidpunkto. La vere 
kredanta katoliko vidas en ĉi tiu demando 
principon kaj li pro tio ne povas fari kon- 
cesiojn. Ni treege bedaŭras, ke sur ĉi tiu 
kampo estiĝas ĉiam pli granda konfuzo, sed 
tio ne povas estigi, ke oni forlasas principajn 
vidpunktojn. 6 i nur estos ebla se la kompe- 
tentaj faktoroj montras vojon, kiun oni povas 
iri kiel pozitiva katoliko kun bona konscienco.» 
Justecministro D-ro Sthiirff (membro de la 
liberala grandgermana partio) montris al la 
ekzemplo de Italujo, ke oni povas solvi ĉi 
tiun demandon ankaŭ en interkonsento kun 
la papa kurio kaj deziras, ke oni baldaŭ ek- 
laboru, ankaŭ en Aŭstrujo, tiudirekten. Tio 
montras, ke la liberaluloj jam ne plu timas 
la vorton konkordato, kiel ankoraŭ antaŭ 
tre mallonga tempo. Ankaŭ la parolanto de 
« Landbund » (liberala partio de la kampar- 
anoj), deputito Dewaty, deklaris : « Por mi ĉi 
tiu demando ne estas pure politika, sed ĝi 
estas demando de la konvinko. Ni venus en 
konflikton de la konscienco, se oni volus 
solvi ĝin politike kaj perforte. Jam la minis- 
tro aludis la ekzemplon de Italujo, kie 
ekzistas interkonsento inter Eklezio kaj Ŝtato. 
Ni diras la samon. Ni volas interkonsente 
kun la ekleziaj oficejoj solvi ĉi tiun demandon.» 
Deputito D-ro Eisler (socialdeinokratoj de- 
klaras, ke la socialdemokratoj neniam volis 
la demandon de la edzeca reformo solvi per 
kulturbatalo kaj postulas, ke la parlamento 
serĉu praktike uzeblan rimedon por venki en 
ĉi tiu demando la malvivan punkton. El ĉiuj 
parol.idoj oai povis «onstau, ke Ĉiuj hfieralaj 
partioj jain tre mildigis siajn iam radikalajn 
vidpunktojn kontraŭ la nuna edzeca juro en 
Aŭstrujo. Sed estas strange. ke ĝuste la 
judoj, kiujn tute ne tuSas la katolika edzeca 
juro, plej forte kaj akre kontraŭbatalas ĝin.

■  La monaĥejo Klosterneuburg intencas kons- 
truigi sur siaj grundoj en Dobling kaj Florids- 
dorf loĝejkonstruaĵojn. Pri la konstruajo en 
Floridsdorf oni aŭdas ke ĝi enhavos en tri 
etaĝoj i3o loĝejojn. Vere sociala faro !!

■  En la Naturhistoria Muzeo en Wien oni 
starigis du vitrajn kestojn, en kiuj estas vid- 
eblaj la ekonomia- kaj familia vivo de la 
estingiĝontaj fajrolandauoj. La altvalorajn 
objeklojn, kiuj montras popolojn ankoraŭ 
restintaj en la Stonepoko, kolektis dum siaj 
esplorvojaĝoj la etnologoj D-ro Martin Gu- 
sinde kaj D-ro Wilhem Koppers, ordenanoj 
de la Societo de la Dia Verbo en St.-Gabriel, 
ĉe Modling, en Malsupra Aŭstrio.

■  Ĉe la budĝetĉapitroj « Kulto, instruado, 
Arto kaj Ligoteatroj » en la financestraro de

Germanaj komunistoj aŭskultas...
La germana komunista partio ekorganizis 

unuiĝon de radio-aŭskultantoj, kies celo est- 
as utiligi kaj firme kunlabori kun la sovetaj 
radio-stacioj. La gazeto Germania, organo 
de la germana kanceliero, skribas tiurilate, 
ke en Germanujo estiĝis komunistaj vesper- 
aj kursoj, dum kiuj oni aŭskultas prelegojn 
de la sovetaj radio-stacioj. Poste oni pridis- 
kutadas tiujn prelegojn. Dum tiuj kursoj oni 
okazigas prelegojn el la radio-tekniko. La 
aŭskultantoj havas je sia dispono la plej 
novajn radio-ricevilojn. La supre dirita or- 
ganizajo, asertas la Germania, celas havigi 
al si specialistojn el la fako de radio-tekniko 
por uzi ilin al precize diĥnitaj teknikaj labor- 
oj en okazo de komunista revolucio. La Ger- 
mania atentigas la registarajn aŭtoritatojn 
pri la firma kunlaboro inter la sovetaj kaj 
germanaj komunistoj en la (ako de la radio- 
propagaudo kaj pri pli kaj pli oftaj faktoj 
de sinmikso de Sovetrusujo en la internajn 
aferojn de Germanujo. Oni devas kiel eble 
plej energie kontraŭagi tielajn organizaĵojn 
kaj finigi similan agadon, kiu estigas gravan 
danĝeron por la lando.

A ntoni T roszvnski.

I la parlamento la socialista deputito Winter- 
nigg kritike priparolis la stoltaksojn kaj la 
noinbron de la pastraro, kaj la juran situacion 
de la katolika universitato en Salzburg. 
Winternigg, kiu malkaŝe elparolis, ke sia 
partio ĉiam restas je la vidpunkto de disigo 
de Eklezio kaj Stato, proponis pli bone uzi 
la en la buĝeto montritan pluelspezon da 
1.3 milionoj Silingoj por provincaj teatroj, 
estantaj en malfavoraj ekonomiaj cirkons- 
tancoj. Ministro por instruaferoj klarigis, ke 
la plielspezoj nur devas esti rekondukataj je 
« aŭtomate pliiĝantaj personaj elspezoj por 
la pastraro ». La Kongrua-kompletigon ricevas 
en Aŭstrujo 4.398 animzorgantaj pastroj 
(1.871 kaplanpostenoj, 2.474 parohestroj, 53 
dotoj por kanonikoj). Deputito atentigis, ke 
la koinunumo Wien ja povas nuligi la plezur- 
imposton por la teatroj. Deputito Kern 
montris la grandan ekonomian mizeron de la 
abatejoj, trafitaj per la inflacio kaj la mizera 
stato de la kampkulturo. La Sarĝoj de la 
riparado de la konstruaĵoj kaj la devoj de 
la patronado ne plu povas esti portataj, ekz. 
de la abatejoj Reichersberg kaj Mattsee.

H En la urba parlamento en Wien, ties 
membro S-ino instruistino Maria Schliisinger 
priskribis la cirkonstancojn en la Vienaj urbaj 
lernejoj kaj la « sukcesoj » de la Gliickel-a 
lernejreformo kaj montras la kaŭzojn de la 
malsukceso. 1. l.a Viena lernejreformo aranĝis 
nian lernejon nur laŭ la ekstera aspekto. 
2. La Viena lernejreformo la lernejon liveris 
al la socialdeinokrata partipolitiko. 3. La 
Viena lernejo multon suferas sub la premego 
de la financpolitiko de Breitner. (Ln « fama » 
financreferanto de la urbego Wien).

Kun granda faka sperto kaj rnulta pruv- 
materialo la parolantino motivas siajn asert- 
ojn kaj finas per la vortoj : « Tial mi vokas 
al vi:' Lasu la lernejon ree fariĝi lernejon. 
Redonu al la instruistoj ree la liberecon, 
antaŭ ĉio ree la metodan liberecon. Liberigu 
la lernejon de la partipolitiko, alie niaj 
Vienaj infanoj iam devus priplendi, ke ili 
vizitis ĉi tiun lernejon ! »

B  Lu ripresentnntoj d r  la k s to lŭ n )  stu dent-  
unuiĝoj de la aŭstraj universitaturboj Wien, 
Innsbruck, Graz kaj Salzburg decidis fondi, 
se ankaŭ nur malfirman ligon en la formo 
de la » Katolika germana universitatstu- 
dentaro de Aŭstrujo »,

■  Novajn ftropagandcelojn kaj -metodojn 
de la aŭstraj Uberftensuloj priparolis antaŭ 
nelonge P. Zyrill Fischer, O. F. M., en la 
viena Keichspost. La aŭstra proletara liber- 
pensula movado restis en la raportjaro 1929 
staranta laŭnombre; ĝi suferis malkreskon 
da membroj de ĉ. 1.600 kaj noinbras nun en 
322 lokaj grupoj ĉirkaŭ 42.000 membrojn. 
A1 grandaj propagandagadoj ne pensas la 
liberpensuloj antaŭ ĉio pro manko de mono, 
kaŭzita per la ekonomia mizero de la prole- 
taro en Aŭstrujo. Sed oni turnos grandan 
atenton al la estanta agado: « Kiu devas 
vivteni la preĝejojn kaj parohejojn ?», por 
kiu prepariĝis aparta brofiuro. Gia celo estas 
miskreditigi la pagojn de la itato al la 
Eklezio ĉe la loĝantaro. Aliaj klopodadoj de 
la aŭstraj liberpensuloj celos per laŭcela 
laboro gajni la 170.000 senkonfesiulojn, kiu 
ne aliĝis al la organizita liberpensularo; sed 
la ĝis nun akiritaj sukcesoj estas tre mal- 
grandaj. La varblaboro estas estonte intenc- 
ata pli en la direkto de jenaj agitvortoj : 
« Reagado al la ofendita prudento », « Tenado 
de la Eklezio al instruoj, kiuj ne plu estas 
valoraj », « Ofendita niorala sentado », « Kon- 
servado de la naskdevigo, de la klerikala 
edzeca juro », « Interligado de la Eklezio 
kun la politikaj malamikoj de la proletaro », 
la lasta per precipa utiligado de tagokazint- 
aĵoj, kiuj precipe ekscitiĝas la proletaron, 
ekzemple kunpuSiĝoj kun politikaj kontraŭ- 
uloj, ne plaĉantaj tribunaljuĝoj.ktp. La «liber- 
pensula apostolado » estos elkonstruota antaŭ 
ĉio al la psikologia flanko; la pensmaniero 
de la anaro estos fortigita per tio, ke oni 
kun pli granda energio ol ĝis nun forigas el 
la liberpensula vivo la « klerikalan rubon ». 
Tiel volas forigi la liberpensulaj agitantoj la 
« spalirstaradon ĉe ekleziaj procesioj », ĉe 
« benadoj kaj geedzaj ceremonioj », Ĉar oni 
konjektas en ĝi restojn de religiaj animstatoj 
kaj ne nur scivolemon. Ankaŭ la uzado de 
religiaj nomoj, nomtagfestoj, bildoj de Sankt- 
uloj kaj religia ornamoj kompreneble estas 
malpermesataj kaj devas esti forigataj el la 
liberpensula vivo. Por forigi la danĝeran 
sekecon de la liberpensulaj kunvenoj oni pli 
atente zorgos pri liberpensula * fcstkulturo »
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kiel surogato por la simpatiaj ekleziaj solen
aĵoj.

■  Kardinalo Pittl publikigis alvokon al fer- 
vora laborado por la anime kaj morale en- 
danĝerita junularo en kiu li i. a. skribas: 
« Kie ne jam estas sufiĉe zorgata por la infanoj, 
ne jam lernantoj kaj lernantoj, tie ĝi okazu 
eble plej baldaŭ per fondo de lokaj grupoj 
de la « Gaja lnjaneco ». Kie la paroha pastr- 
aro, pro aliaj laboroj tro iarĝita, ne mem 
povas plenumi ĉi tiun taskon, tie transprenu 
katolika laikuloj la gvidadon kaj laboron en 
la « Gaja Infaneco» kiel urĝa verko de sia 
laika apostolado. Ni devas klopodadi, ke 
baldaŭ ne ekzistas eĉ unu paroho en nia 
ĉefeparĥio, en kiu malriĉaj infanoj ne estas 
prizorgataj per loka grupo de la « Gaja 
Infaneco ».

■  En referato pri « La luktado pro la infano » 
atentigis P. Zyrill Fischer, O. F. M., i. a. al la 
de Msro Morzinger eldonata Kleine Kirchen- 
blatt. Msro Morzinger rifuzas ĉiujn organizajn 
ligadojn en sia porinfana laborado, lia orga- 
nizaĵo estas la eklezio. Lia granda celo estas 
la rekristanigo de la infanaro kaj per tio la 
religia bazigo de la popolo, antaŭ ĉio de 
Wien. Li iras sur tiu kampo sian propran 
vojon, personan, sed aŭstran-vienan vojon. 
La praktikan efikon oni nun ne ankoraŭ 
povas plene superrigardi kaj ĝuste taksi, ĉar 
nun ja nur estas la tempo de la semado. 
Sed se ne plu falas prujno sur ĉi tiun semit- 
ajon, tiam ĝi devas alporti riĉan rikolton, 
ĉar la amplekso de la agado preskaŭ estas 
amerikana. La meznombra eldonkvanto de 
la Kleine Kirchenblatt estas posemajne 
230.000 ekz. Por ankoraŭ pligrandigi la 
aniinan pliprofundigon, enkondukis Msro Mor- 
zinger la « Jesuo-tagon » por la infanoj. En 
ĝi oni turnas la plej grandan atenton al la 
edukado de la karaktero de la infano per 
progresigo de la ĉiutaga konsciencesploro 
kaj de la partikularekzameno ĉe la infanoj, 
La eldonkvanto de Jesustag nuntempe estas 
320 000 ekz. Ke ĉi tiu agado ne estas bato 
en la aeron, oni klare vidas el la eldiroj de 
la katehistoj kaj gepatroj, kiuj depost en- 
konduko de la Jesuo-tago konstatas rimark- 
indan plibonigon de la infanoj. Krom ĉi tiu 
laboro al la animoj de la infanoj Msro Mor- 
zinger ankaŭ flegas la karitatan laboron al 
la nialriĉaj infanoj. Tiel estas la meznombra 
suino, kiun Msro Morzinger depost tri jarojn 
clspezas por malriĉaj infanoj 60.000 aŭstr. 
Silingojn pojare, nome por feriaj agadoj po 
17.000 Sil., por la kristnaskaj agadoj po 
3o.ooo Sil. kaj por aliaj donacoj dum ĉiu jaro 
por malriĉaj infanoj l3.ooo Sil.

■  La « Katolika Lerneja-asocio» establis 
en Wien pluan privatan popollernejon por 
knaboj, kiun benis Kardinalo Piffl ; per ĝi 
plialtiĝis la nombro de la katolikaj privataj 
popollernejoj en Wien al 33.

■  E1 la jarraporto en la ĉefkunveno de la 
« Canisiusuterk • por edukado de pastroj 
oni povis konstati la jenon : Nombro de la 
protektatoj en 59 institutoj 811; aranĝajoj : 
55 religiaj semajnoj, 9 prelegocikloj en divers- 
aj distriktoj de Wien, 36 solenaj tagoj por 
pastreco kaj popolo en la provinco, 6 religiaj 
kursoj. 36o pli grandaj kaj pli malgrandaj 
kunvenoj, 6 milionoj da ekzempleroj de la 
« Volksseele », de la « Quatemberstimmen i>, 
broSuroj kaj flugfolioj, l5o apostoloj de la 
Koro de Jesuo agantaj en la familioj, pli ol 
10.000 domvizitoj ; vizitoj ĉe la afergvidanta 
estro kaj en la oficejo 15.000. Kia sumego 
da oferplena laboro por altega celo !

■  Dum la regna konferenco de la religiaj 
socialistoj, okazinta antaŭ nelonge en Wien, 
oni decidis, laŭ propono de Redaktoro Otto 
Bauer, aranĝi nedevigajn priparoladojn inter 
riprezentantoj de la Eklezio kaj de la religiaj 
socialistoj, kiel ilin proponis P. Optat Winder, 
O. Cap., en la n° 5o/5l de la Katholische 
Kirchenzeitung, Salzburg. En la gazetara 
servo de la religiaj socialistoj la estro Bauer 
deklaris, ke la dezirata celo estas la plivastigo 
de la socialista partio de la kamparanoj kaj 
laboristoj en la senco de la angla « Labour 
Party », kies karakterizaĵo estas kultura kaj 
politika neŭtraleco.

■  La « Mariana kongregacio por komerc- 
is to j» en Wien antaŭ nelonge festis la jubi- 
leon de sia 40-jara ekzisto. La komercista 
kongregacio estas tre grava por la katolika 
vivo de Wien. La ĉiujaraj manifestadoj de 
la katolikaj viroj de Wien, la viro-pilgrimadoj 
al Maria-Zell kaj al Klosterneuburg komenc- 
iĝis en la komercista kongregacio per instigo 
de sia fondinto kaj gvidanto P. Abel, S. J., 
la «Viena apostolo de la viroj. »

Kakl DCkschmid.
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BL LA VATIKANA URBO

La antaj galerioj

Oni jam tutmonde scias, ke la Vatikana 
Urbo enhavas multajn artajn valorajojn. Sed 
kelkaj artajoj estis ĝis nun pli malpli bone 
aranĝitaj kaj ekspoziciitaj. Por plibonigi tion, 
Pio XI-a decidis konstruigi novan muzeon 
en la Vatikanaj ĝardenoj. Senatano Beltrami 
desegnis la planojn, laŭ kiuj oni tuj ekkons- 
truigis la novan artdomon. Verŝajne tiuj 
novaj artaj galerioj estos ia plej bone aranĝ- 
itaj ei Romo kaj eĉ el la tuta mondo.

Speciaia ĉambro estos tute dediĉita ai la 
verkoj de Rafael. Tie oni povos vidi la bel- 
egan « Transiiguron », kune kun la « Madono 
de Foligno » kaj la « Kronigo de la Virgulino ». 
Alian muron kovros serio de lanbrodaĵoj 
desegnitaj de la majstro de Urbino.

La Italaj majstroj de la religia pentrarto 
estos ekspoziciitaj en aparta fako, de post 
Giotto ĝis la artistoj de la XIII-a jarcento. 
La sekcio plu enbavos, kune kun bizartaj 
pentraĵoj, kelkajn freskojn de la IX-a kaj 
X-a jarcento, eltiritaj el Romaj preĝejoj, kaj 
permesos studi la komencon de la kristana 
arto.

Oni ĵus komencis la ornamadon de la 
eksteraĵo, kiu estos laŭ Renesanca stilo; ĝi 
konsistos plejparte el multkolora mosaiko.

Espereble la nova artpalaco estos inaŭ- 
gurata en majo 1932.

Muzeo de armiloj

Ne nur la pentraĵoj estas zorge konservataj 
en la Vatikano, sed ankaŭ kuriozaj kaj histo- 
riaj armiloj. Tial, konsekvence de la pli- 
grandigo de la kaserno por la palaca gvardio, 
oni ekaranĝis muzeon en ĉambroj, kies pordoj 
troviĝas ĉe la korto de la Sankta-Oficejo. 
La muzeo jam enhavas kelkajn kanonojn, 
kiuj ĝis nun troviĝis en ia Vatikanaj ĝardenoj: 
unu el ĉi tiuj estis donacita de Karlo-Alberto 
al la Papo Pio IX-a ; ĝi surhavas la blazonon 
de ia Savoja Familio. Bombokanono kaj 
malgrandaj kanonoj devenantaj de la Papa 
Siparo estas ankaŭ konservataj en tiu nova 
muzeo.

En la baziilko Sankta-Petro

Pli kaj pli teknike moderniĝas la instaiaĵoj 
de la Vatikana Urbo. Oni nun parolas pri 
elektrigo de 1a sonorado de la baziliko 
Sankta-Petro. Sed Ia efektivigo de tiu projekto 
estas malfacila pro la speciala sonorado de 
la sonoriloj de la Papa preĝejo. Ekzemple 
dum la tagnaŭo honore al sankta Petro, la 
sonoriloj, kiuj estas tre dikaj kaj pezaj, aŭd- 
iĝas kvarfoje dum la tago kaj dum tuta horo 
ĉiufoje. La mehanismo elpensota devas do 
esti potencohava.

La protestanta propagando

Ho ! ĝi ne okazas en la Vatikana Urbo. 
Tute n e ! Sed ĝi furiozas en tuta Italujo. 
Kaj Lia Papa MoSto, akceptante en speciala 
aŭdienco la fastajn predikontojn de Romo, 
protestis kontraŭ tiu propagando de Protes- 
tantismo grandskale farata en Romo mem> 
la centrejo de Katolikismo, kaj en tuta Ital- 
ujo, malgraŭ la artikoloj de la kontrakto de 
Laterano, kiu kondiĉas, ke nur Katolikismo 
estas la ŝtata religio, kaj ke ĉiam estos res- 
pektata la sankta karaktero de Romo. Ne nur 
la Italaj aŭtoritatoj permesis al la protest- 
antoj propagandi siajn falsajn doktrinojn, 
sed oni ankaŭ povas diri, ke ili iel helpis 
tiun disvastigon kontraŭan al la kontrakto 
de Laterano.

P etrano.

La katolika gazetaro kaj la nia

La ĉiusemajna revuo Das Neue Reich, 
eldonita de « Tyrolia » en VVien, Aŭstrujo, 
prezentis, en sia numero de la 21 februaro 
lasta, nian gaz^ton Katolika Vivo kaj hav- 
igis afablan recenzon de la enhavo de unu 
el niaj numeroj, tiele montrante la utilon de 
nia organo por la Katolika Agado.

Ankaŭ la fame konata germanlingva se- 
majna revuo Schonere ZukunftNCien, raport- 
as, en n° 22 (paĝo 5i3) de la t marto 193l, 
pri la apero de nia organo esperantlingva.

La semajna revuo La Creuada, eliranta 
en 1 errassa (Hispanujo), dediĉas, en sia nu- 
mero de la 2t februaro, tutan paĝon, por 
anonci la aperon de nia gazeto, lcies pro- 
gramon ĝi sciigas per reprodukto de la ĉef- 
artikola de nia direktoro.

☆

NOVAĴOJ el

Misi-pavilono en la Kolonia Ekspozicio
Antaŭ du jaroj, Hispanujo honoris la misi- 

istojn en la ekspozicio de Barcelono. Belega 
pavilono estis konstruita de la registaro, en 
kiu la misiistoj estis povintaj instali siajn 
verkojn. La registaro donacis monsumon da 
2 milionoj da pesetoj al la misiaj entrepren- 
oj kaj certigis la deĵoradon de tiu pavilono, 
sen paroli pri multaj aliaj facilaĵoj konsent- 
itaj.

En Antverpeno, lastan jaron, Belgujo sia-

La Misi-pavilono en la Kolonia Ekspozicio de Parizo

vice oferis, sendube pli modeste, sed tamen 
efikmaniere, belan lokon al la misiistoj en 
la pavilono de la Kongo.

Francujo, ĉijare, nepre devis, ĝi ankaŭ, 
havigi lokon al la misiistoj en la prikolonia 
ckspozicio, kiu baldaŭ estos inaŭgurita en 
Parizo. Marŝalo Lyautey, kiu sperte konas la 
misiistojn, ĉar li vidis ilin dum laborado, re- 
/ervis nl ili indnn lokon «n la kolnnin eks- 
pozicio.

La pavilono de la misioj, konstruita laŭ la 
planoj de la arhitekturisto Paul Tournon, si- 
milas al preĝejo, kies sonorilturo suprenlev- 
as la krucon, signo de savo. Ĝi inemorigos 
al la multnombraj vizitantoj la gravan labor- 
on de la katolika Eklezio en la diversaj ko- 
lonioj.

La kristana slndlkatismo

La Kunfederacio franca de la kristanaj la- 
boristoj, kies socia doktrino estas tiu de la 
encikliko Rerum Novarum  kaj de la Papoj, 
estis fondita la l novembro 1919, kaj tuj 
grupigis 35o sindikatojn. Poste la aliĝintaj 
sindikatoj ĉiam pli kaj pli nombriĝis : en 
1926, 559; en 1927, 593; en 1928, 632; en 
1929, 679 kaj fine en 1930, 708.

lli estas distribuitaj en 82 departementoj 
kaj formas 11 metiistajn federaciojn kaj 21 
regionajn unuiĝojn kun 3o gazetoj kaj or- 
ganoj.

6ia reala laboro sin montras pere de jen- 
aj aranĝoj: 720 profesiaj kursoj, 233 stud- 
rondoj, 2o3 kasoj por reciproka helpo; 8t 
kasoj por senlaboreco, 52 kasoj por soldatoj, 
48 kasoj por rezisto-kapablo.

El ĝiaj membroj 140 estas anoj de metiaj 
konsilantaroj kaj kelkaj partoprenas en grav- 
aj sociaj organizaĵoj, kiel la Nacia Ekonomia

La senlaboreco en Usono 
kaj la kristana karitato

La mizero en Usono pro senlaboreco estas 
grandega. Malgraŭ optimistaj antaŭdiroj la 
ĝenerala situacio ne estas kuraĝiga. La nom- 
bro de la senlaboruloj estas pli kaj pli granda. 
Kaj en ĉiuj grandaj urboj estas videblaj la 
longaj vicoj de la malfeliĉuloj, kiuj petas 
panpecon. La almnzpetado multe kreskis en 
Nov-Jorko, Filadelfio, Ĉikago, Sankta-Ludo- 
viko kaj Bostono.

La situacio komplikiĝas sekve ke la loĝ- 
antoj de la etaj urboj kaj kamparaj regionoj 
amase aliras al la grandaj urboj, esperante 
trovi tie laboron aŭ almenaŭ helpon.

La katolikaj aŭtoritatuloj multe pristudas 
la situacion, por trovi al ĝi rimedojn. Oni 
povas diri, ke ĝenerale ĉiuj katolikaj aktiv- 
ecoj de Usono estas mobilizitaj por kontraŭ-

FRANCUJO

Konsilantaro, Supera Labor - Konsilantaro, 
Sociaj Asekuroj, ktp.

Feliĉe pli kaj pli oni komprenas en Franc- 
ujo la utilon de la kristana sindikatismo, kiu 
kontraŭbatalas komunismon kaj socialismon. 
Tial la katolikaj medioj pli kaj pli subtenas 
ĝin ĉiumaniere.

Tra la katolikaj asocioj
Lasttempe okazis sociaj tagoj organizitaj 

de la Katolika Unuiĝo de la deĵorantoj en

sanservo. Tiu ĉi organizaĵo grupigas 7 000 
gellegistojn. Msro Gerlier, episkopo de Tar- 
bes kaj Lourdos, prezidis la kunsidojn, dum 
kiuj parolis Pastro Sanson, pri la reala vivo 
de la llegistinoj.

Ĉe la Parizaj artistoj
Kutime la Parizaj artistoj ĝuas malbonan 

famon. Tamen estns kelkafoja esecpto. Tiel 
ĉiujare, de post 1914, okazas, la cindran 
merkredon. Uiservo speciala por la artistoj 
en preĝejo de Parizo, kiu kuŝas tutapude 
de la muzeo Louvre. La Parizaj artistoj pie 
kunveniĝas por komence de la Granda Fasto 
ricevi la liturgie benitajn cindrojn, kiuj me- 
morigos ankaŭ al ili, ke ili estas nur cindro- 
formaĵo kaj ke iain ili relariĝos cindroj 
en la tombo. Pastro Janvier, Dominikano, 
faris ĉijare la predikon.

La fastaj konferencoj 
en la Katedralo de Parizo

Ĉijare ankoraŭ Pastro Pinard de La Boul- 
lave predikas la fastajn konferencoju por 
viroj en la katedralo Nia-Sinjorino de Parizo. 
La temo estas: « Jesuo Mesio ». La konfe- 
rencoj okazas ĉiudimanĉe, je la 17 h. kaj 
estas dissendataj per la radio-posteno « Ra- 
dio-Paris ».

Episkopa kunveno
Dum la antaŭlasta semajno okazis en In 

ĉefepiskopa palaco de Parizo la ĉiujara kun- 
veno de la kardinaloj kaj ĉefepiskopoj de 
Francujo. Malgraŭ ke kutime oni ne publik- 
igas la temon de tiu kunsido, oni povas ta- 
men diri, ke la ĉefa demando pristudita dum 
la ĉijara kunsido estis la organizado en Franc- 
ujo de la Katolika Agado. G. O.

agi la mizeron, kiu suferigas tiom niulte da 
homoj en Ameriko. Ĉiuj laboroj antaŭkalkul- 
itaj por la venontaj jaroj, ĉu konstruado, ĉu 
riparoj de preĝejoj, lernejoj, paroĥaj ĉambr- 
oj, ktp., estos tuj entreprenataj por havigi 
laboron al senlaboruloj. La katolikoj estas 
invitataj same agi laŭpove pri siaj personaj 
projektoj. Plie monkolektoj okazas en la preĝ- 
ejoj por disdoni monhelpon al la senlaboruloj

Monahejoj, lernejoj, paroĥoj, Bonfaraj So- 
cietoj aranĝis disdonojn de nutraĵoj, vestoj 
kaj eĉ mono. En San Francisco, riĉulo, kies 
nomo estas nekonata, organizis kuirejon kaj 
vastan manĝoĉambron, kie estas disdonataj 
abundajn manĝadojn al 6.000 homoj tag- 
meze kaj vesptre. Okazas tri manĝoj po 
2.000 homoj ĉiufoje.

ĉenerale la organizadon de la helpoj pri- 
zorgas la Societo Sankta-Vincento de Paŭlo 
kaj la Kavaliroj de Kolombo, kiuj agadas 
ĉu private, ĉu kune kun la oficialaj organiz- 
aĵoj.

LETERO EL LITOVUJO

Lastaj okazintaĵoj
Dum la festo de la Papo, la 8 februaro 1931, 

la Stata prezidanto, registaro kaj deputataro 
devis laŭkutime viziti la katedralon en Kaŭ- 
nas, kie celebris pontifikan meson la ĉefepis- 
kopo. Sed ĉijare por la unua fojo tio ne 
okazis. Gni vizitis nur la soldatan preĝejon. 
Dume en la katedralo ĉeestis katolikaro : 
profesoroj, eminentuloj, studentaj organiz- 
aĵoj, ktp. Dum la Diserso en tuta Litovujo 
estis legataj, ĉi tiun tagon, leteroj de la 
Papa kaj episkoparo.

Vespere okazis solena memorfesto pri la 
papa elekto en la Jezuita Gimnazio. Kiarn la 
kunveno estis malfermita kaj ĝiaj iniciatoroj 
petis ekparoli Lian Ekscelencon Skvireckas, 
ĉefepiskopo de Kaŭnas, ĉi tiu ne konsentis 
ekparoli dum ĉeesto de policanoj. Nur post 
forigo de la policanoj, Lia Ĉefepiskopa MoSto 
diris la unuan paroladon. Tie ĉi ĉeestis ankaŭ 
la nuncia anstataŭulo, Msro Faiduti.

Tiu okazaĵo sufiĉe karakterizas la rilatojn 
inter la registaro kaj la ekleziaj aŭtoritatuloj.

Evoluo de kulturbatalo
Antaŭ kvar jaroj, post forpuSo de socialista 

registaro, ŝtatan regadon ekkaptis pli mal- 
multnombra partio, Taŭtiminkai-naciuloj, kiu 
regas ĝis nun Litovujon, sen parlamento kaj 
balotoj. Tiu partio subskribis konkordaton 
kun Lia Papa Moŝto, sed tuj entreprenis 
kontiaŭkatolikan batalon sisteman kaj mal- 
justan. Une la registaranoj fermigis katolik- 
ajn ekonomi-organizaĵojn, ekkontencis por- 
cesojn kontraŭ katolikaj inteligentuloj. Plue 
oni ekprovis kaj provas fermi aŭ ntalgrand- 
igi katolikan teologi-filozoĥan fakultaton, sed 
dank’ al la katolikaro, Papo kaj konkordato 
tio ne sukcesis. Plifacile al registaranoj suk- 
cesas la lermado de katolikaj mezlernejoj, 
per ŝtatigo de lernejoj. Fine, la 4 septembro 
lgJo, estis fennita la katolika gimnazia orga- 
nizaĵo « Ateitininkai ». Per kontuna letero 
publika la Litova episkoparo protestis kon- 
traŭ tiu perforta ago, kiu rontpigis la kon- 
kordaton. La registaro ankoraŭ ŝtatigis la 
sendependajn skoltojn kaj malperntesis fondi 
katolikajn skolttrupojn. Al la episkopara 
letero oni respondis per kulpigoj al la pastr- 
aro, kriante ke la Katolika Agado eslas nur 
politikaĵo. Oni ankaŭ ĉesigis la radio-disaŭd- 
igon de la predikoj okazantaj en la katedralo 
de Kaŭnas, kaj aljetis al la episkoparo romp- 
igon de la konstitucia ĵuro.

Perfortaĵoj
En Kaŭnas nun kelke da miloj kaŝaj polic- 

agentoj dejoradas, por postpaŝadi ĉiujn kato- 
likajn ĉefulojn. En provinco simile estas. Pro 
tio oni kalkulas jam proksimume 5o por- 
pastrajn juĝajn kulpigojn pri « politikaĵo » en 
unusola tribunalo rilate unu predikejo.

La Katolika Agado ofte devigata estas, 
rifuĝi en preĝejojn aŭ iajn ajn « katakumb- 
ojn ». Dank' al tio, pliiĝas, plivigliĝas la 
Katolika Agado meze de la katolika junul- 
aro, en vilaĝoj, mezlernejoj, universitato. El 
ĉiuj eminentas episkopo kaj eparĥio de Pa- 
nevezys. Spite da minacoj kaj ekziliskriboj 
plej ageme laboras Pastroj A. Lipnickas, 
K. Rankelĉ, Ŝalĉius. La tuta katolikaro send- 
as al la episkopoj kondolencskribojn okaze 
de maljustaj kulpigoj. La registaro kaj Stata 
prezidanto siaflanke ricevas multajn protest- 
kaj petskribojn, kvankam oni ne bonvolas 
ilin aŭskulti.

Dum la elpelo el Kaŭnas de D-ro Karvelis, 
eksministro, kaj de du studentoj, okazis en 
la fervoja stacio, kvazaŭ neatendita demonstr- 
ado. Pro tio kaj aliaj kaŭzoj oni enkarcerigis 
jam ses studentoj, D-ron Ambrozaitis, pre- 
zidanton de la Katolika Laborista Federacio, 
S-ron Radzeviĉius, redaktoron de la gazeto 
R rtas, kaj lian vicredaktoron, F-inon O. La- 
banauskaitĉ, kaj aliajn, entute dek personojn. 
Studentoj enkarcerigitaj proklumis malsat- 
strikon. Tuta katolika studentaro laŭvole mul- 
satis tutan tagon por helpi morale kaj nta- 
teriale siajn kolegojn. Kvar presbiteroj jam 
atendas juĝan proceson en militista  juĝejo...

Sed nia kredo kaj espero en Dio kreskas, 
vastiĝas kaj plivigliĝas, kvankam nia regist- 
aro iel ajn esperegus en militista estraro, ĉar 
perfotte ĝi neniam trafos sian celon. Ni tut- 
kore petas de niaj katolikaj gefratoj tutmond 
aj amon kaj karitaton... Kaj pro tio ni an- 
taŭe dankas!

Xxx.
n. n. 1.. r. — Kompreneble nia tutkora sim- 

patio iras al niaj persekutadon suferantaj 
fratoj l.itovaj. Por ili ni propetos Dion kaj 
la Reĝinon de martiroj, por ke ili ricevu la 
necesajn gracojn, kiuj subtenos ilin en tiu 
kulturbatalo por Kristo.
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La Bavaraj episkopoj 
kontraŭ la Hitler-movado

Post *la eirkulero de Kardinalo Bertram 
nbme de la episkopa konferenco de Fulda, 
kfes plej gravajn partojn Katolika Vivo 
publikigis, nun ankaŭ ekparolis la episkopa 
konferenco de Freising pri Katolikismo kaj 
Hitler-movado, tiel ke nun la tuta Germana 
episkoparo solene klarigis la katolikan sin- 
tenon rilate al tiu moderna movado bazita 
sur beiezaĵ opinioj. La bultenoj de la ok 
bavaraj eparbioj enbavis, la 12 februaro, 
artikolon, el kiu kelkaj frazoj tekstas: « La 
naci-socialismo enhavas en sia kulturftoli- 
tika programo herezojn, ĉar ĝi rifuzas aŭ 
malĝuste interpretas en ĝi esencajn doktrin- 
ojn de la katolika kredo kaj ĉar ĝi laŭ klar- 
igoj de ĝiaj estroj volas meti novan mond- 
koncepton je la loko de la kristana religio. 
Gvidantaj riprezentantoj de la naci-socialismo 
taksas la rason pli alte ol la religion, ili 
rifuzas la revelaciojn de la Malnova Testa- 
mento kaj eĉ la Moseajn Dek Ordonojn 
(Dekalogon). .. »

La nova episkopo de Aachen

Aachen, la malnova honorinda urbo kun 
la belega katedralo, en kiu troviĝas la tombo 
de Kario la Granda kaj en kiu la romanaj 
imperiestroj de germana nacieco ricevis la 
germanan reĝan kronon, por poste pilgrimi 
al Romo kaj ricevi de la mano de la Sankta 
Patro ia imperiestran kronon, — nun havas 
sian unuan episkopon : D-ron Vogt, la antaŭan 
ĝeneralan vikarion de la ĉefeparhio Koln. 
Certe multaĵ eksterlandanoj miras, ke Aachen 
ne jam estis episkopa urbo. Fakte ja la 
Aachen-anoj jam de longa tempo parolis pri 
« sia episkopo », ĉar estis kutirno, ke unu el 
la helpepiskopoj de Koln rezidis en Aachen. 
Per la konkordato de la Sankta Seĝo kun 
la Prusa Ŝtato 1929 (ne kun la Germana 
Stato, kiel erare informis malgranda noto en 
K.V. de 1 marto) la teritorio de la nova 
eparĥio estas dispartigita de la ĉefeparhio 
de Koln, kiu estis unu el ia plej grandaj de 
la tuta mondo (5 milionoj da animoj !)• 
De 1929 ĝis 1931 Kardinalo Schulte, ĉefepis- 
kopo de Koln, estis apostola administranto 
de Aachen.

La lerneja problemo en Saksujo

La germana lando Saksujo (Sachsen) estas 
preskaŭ eksklusive protestanta. Post la revo- 
lucio de 1918 ĝi havis en la parlamento 
socialistan - komunistan plimulton, kiu tuj 
ŝanĝis 3.000 protestantajn lernejojn en « ne- 
konfesiajn » (laikajn) lernejojn ; nur 28 kato- 
likaj lernejoj povis gardi sian religian karak- 
teron. La protestantaj gepatroj nur per 
grandaj penoj helpe de juĝo de la Plej 
Supera Germana Tribunalo (Reichsgericht) 
atingis, ke almenaŭ en kelkaj « apudaj » 
lecionoj religio povis esti instruata. Kun la 
akcepto de la Germana Konstitucio de VVei- 
mar 19>9 estas decidite, ke ĝis starigo de 
Germana Lerneja Leĝo la lerneja situacio en 
la diversaj landoj de Germanujo restu kiel 
ĝis nun, ke do ŝanĝoj okazu nur laŭ speciale 
esprimita deziro de la gepatroj en la diversaj 
homunumoj. Tio 'signifis fakte por la plej 
multaj landoj, speciale por Prusujo kaj 
Bavarujo, la stabiligon de la konfesiaj lern- 
ejoj kun pozitive religia (protestanta resp. 
katolika) karaktero, ke do protestantaj infanoj 
iras en protestantajn, katoiikaj infanoj en 
katolikajn lernejojn. Sed por Saksujo tio 
signifis stabiligon de la malo. Do la religiemaj 
geloĝantoj de Saksujo devas havi specialan

GERMANUJO

intereson pri baldaŭa apero de ĉenerala 
Germana Lerneja Leĝo. Unu protestanta 
partio (Kristana Popola Servo, Christlicher 
Volksdienst) faris en la parlamento proponon, 
ke oni petu la germanan registaron prepari 
baldaŭan proponon pri definitiva lerneja leĝo 
bazita sur la rajto de la gepatroj, decidi pri 
la lerneja fornio de siaj infanoj (kio cetere 
ĉiam estis ankaŭ la katolika postulo en 
Germanujo). La propono estas rifuzita, ĉar 
krom la komunistoj kaj socialistoj ankaŭ — 
la nacisocialistoj voĉdonis kontraŭ ĝi.

Papa Soleno en Berlin

Okaze de la naŭjara datreveno de la 
kronadtago de Pio Xl-a okazis en la kate- 
dialo Sankta-Hedvvigo en Berlin, la 12 
februaro, solena sankta meso celebrita de la 
apostola nuncio Lia Ĉef< piskopa Moŝto Msro 
Orsenigo. Ĉeestis i. a. kanceliero (ĉtfministro) 
D-ro Briining, la germanaj ministroj D-ro 
VVirth, Groner kaj Schatz), la prusaj ministroj 
Steiger, Hirtsiefer kaj Schmidt, multaj anoj 
de la diplomataro kaj multegaj parlament- 
anoj. En la apostola nunciejo okazis vespera 
akcepto, kiun i a. partoprenis la prezidanto 
de la Germana Respubliko von Hindenburg, 
la ĉefministro D-ro Brŭning kaj multaj 
eminentuloj.

La Papo paroladis per radio

La germanaj radio-stacioj faris ĉion eblan, 
por klare transigi la paroladon de la Sankta 
Patro okaze de la inaŭguro de la Vatikana 
sendstacio. Jen kiel la okcidentgermanaj 
stacioj (centrejo en Koln) post multaj ekspe- 
rimentoj pri klareco aranĝis la aferon : Per 
radio oni ekkaptis la paroladon en Wien, de 
tie ĝi iris per telefona kablo en tre komplikita 
vojo (Wien-Praha-Berlin-Dortmund-K61n) al 
okcidenta Germanujo, kaj de tie ĝi denove 
per radio estas disaŭdigita. Kial tiaj kom- 
plikoj ? Ĉar la rekta radio-vojo kaj la rekta 
kablovojo alpoi tis ĝenantajn apudsonojn mal- 
facile forigeblajn.

Cu m ilitaristaj organizajoj 
de la katolika junularo ?

Tra la gazetaro kuris fantaziaj informoj 
pri la fondo de tiel nomata « Kreuzschar» 
(Kruca Aro), defenda organizajo politika de 
la katolika junularo. Unue estas konstatote, 
ke tiaj fondoj okazis nur en la prusa provinco 
Silezio kaj ke ili ne venos al la aliaj partoj 
de Germanujo. Tiaj batal- kaj defendotrupoj 
kontraŭ komunistoj kaj naci-socialistoj en 
formoj, kiuj estas pli malpli parencaj al la 
malbonfamkonataj " Wehrorganisanen » (de- 
fendo-organaĵoj) de la ekstremuloj, ŝajnas ne 
tre bona metodo, po atingi ion. Tial ankaŭ 
la Katolika Junmetiista Unuiĝo (Gesellenver- 
ein), tre grava junulara asocio, per decido 
de sia landa estraro voĉdonis kontraŭ tiu 
organizaĵo kaj kontraŭ tiaj inetodoj.

La problemo de la katolika gazetaro

La ekonomia krizo nun tre suferigas la 
katolikan gazetaron kaj helpas tiujn tendenc- 
ojn, kiuj celas koncentrigon kaj unuformigon 
de la katolikaj jurnaloj. Tiu problemo nun 
estas multe diskutata, kaj ankaŭ Ia lasta 
kunveno de Ia Augustinus-Verein (Unuiĝo por 
la Katolika Gazetaro) okup<ĝis pri ĝi. German- 
ujo posedas grandan variecon de la katolikaj 
jurnaloj, ekzistas kelkaj centoj da ĉiutagaj ka- 
tolikaj publikaĵoj. Por legi «la katolikan gazet- 
aron» en Francujo, oni simple legas La Croix, 
se oni volas fari la samon en Gerinanujo, oni 
nepre devas Iegi almenaŭ 7 aŭ 8 ĵurnalojn,ekz.

E L  H IS P A N U JO

LA TAGO DE LA PAPO

En Madrido
La 12 februaro okazis grava akcepto en la 

palaco de la Papa Nuncio en Madrido, kie 
la eminenta grafo Rodrfguez San Pedro. pre- 
zidanto de la Centra Komitato de Katolika 
Agado (Junta Central de Accion Social Ca- 
tolica), paroladis antaŭ Lia Ekscelenca Nun- 
cio Tedeschini, montrante la aliĝon de la 
Komitato kaj tiun de la tuta Katolika Soci- 
agado de Hispanujo al la Sankta-Patro, de- 
zirante, ke li inform gu al Lia Sankteco pri 
siaj filaj sentoj, kaj entuziasmaj gratuloj pro 
liaj mirindaj Enciklikoj ĵuse publikigitaj pri 
la familia edukado.

Msro Tedeschini, dankante pri la vizito de 
la Ĉefestraro de la Katolika Sociagado de 
Hispanujo. kiu fidele obeas ĉiujn papajn or- 
donojn kaj konsilojn, promesis infoimigi de- 
tale al la Sankta-Patro, kiu havas grandan 
preferecon specialan pro Hispanujo, pri la 
bondeziroj de la katolika popolo hispana.

Ankaŭ rimarkis, ke en la samtago, la Pon- 
tifika Stato ĵus surgravuris monerojn, kiuj 
portas la figuron kaj enskribaĵon de la Papo, 
post la sesdekjara interrompo, simbolo kaj 
esprimo de la suvereneco de la Papo, pro kiu 
laboradis kaj bataladis Hispanujo.

Tiuj moneroj per ĝia enskribaĵo kaj figuro 
proklamas ne nur la universalan suverenecon 
de la Papo, sed ankaŭ Lian teritorian sen- 
dependecon.

Rememorigis la vOrtojn de Kristo al fari- 
seoj : « Donu al Dio, tion, kio estas de Dio. 
kaj al Cezaro tion, kio estas de Cezaro », 
kaj kiel la Papo estas riprezentanto de Dio 
kaj krom ankaŭ estas Cezaro, nia devo estas 
doni ĉion al Dio, per persono de nia Sankta- 
Patro.

Ankaŭ en ĉi tiu tago, unuafoje oni aŭdas 
per radio-aparatoj la spiritajn vortojn, sur la 
tuta terglobo, kiuj sonoras ĉiam en la koro 
de la fideluloj, kiuj obeante akceptas Liajn 
instrukciojn.

Ni aŭdu la voĉon de la Sankta-Patro, kiu 
sole, kiel riprezentanto de Dio havas parol- 
ojn de eterna vero, kaj Li diras al ni, ke la 
paco estu kun Hispanujo, ke Hispanujo atente 
aŭdu tiujn vortojn de la Papo, do, nur obe- 
ante al Papo, ni trovos la pacon.

Finis Msro Tedcschini formulante bonde- 
zirojn pro paco kaj prospereco de Hispan- 
ujo.

Germania (Berlin), Kolnische Volkszeitung 
(Koln), Augshurger Postzeitung  (Augsburg), 
Deutsches Voiksblatt (Stuttgart), Phein- 
Mainische Voikszeitung (Frankfurt), Essener 
Volkszeitung (Essen), Dŭssetdorfer Tagebiatt 
(Dŭsseldorf), Tremonia Dortmuncl , Schies- 
ischc Voikszeitung (Breslau). Sed ankaŭ la 
provincaj jurnaloj havas grandan signifon. 
Kompreneble estas dezirinde, ke en regionoj, 
kie la katolika gazetaro estas tro dispartigita, 
okazu kunfandiĝoj, sed ŝajnas tre danĝere, 
se ankaŭ la katolika gazetaro evoluiĝus al 
tiu trusta formo de la jurnalentreprenoj. kiel 
ĝi ekzistas por naciistaj, liberalaj kaj social- 
istaj ĵurnaloj. Mi opinias, ke la varieco kaj 
multformeco de la katolika gazetaro estas 
valoro, kiu estu nepre gardata.

Katolika konferenco  
pri pola-germ ana interpacigo

Okazos 28-3o marto en Koln kun parto- 
preno de tre kompetantaj fakuloj. Espereble 
ĝi bone sukcesos kaj helpos akceli unu el la 
plej gravaj taskoj de la katolika paca movado.

D  ro WlLHELM SOLZBACBER.

En Toledo

Lia Kardinala Moŝto Primato D-ro Segura 
ordonis Diservojn en ĉiuj preĝejoj por solen- 
igi la Papan Tagon.

La nokta festo estis prezidita de Lia Kar- 
dinala Moŝto kaj la granda salono estis plena 
de ĉiuj aŭtoritatuloj, tkleziaj, militistaj, civil- 
aj kaj de altranga publiko.

Profesoro Peiro Santiago Romero legis ra- 
poiton pri la agado de la Roma Pontifiko 
dum la naŭ jaroj de Lia regado; Rektoro de 
la seminario Josĉ Maia Ferrand legis origi- 
nalan kaj belan poemon pri amo al la Papo ; 
S-ro Luis Hernando de Larramendi parolad- 
is pri nediskutebla neer < ebleco dt la Roma 
Pontifiko.

Lia Kardinala Moŝto D-ro Segura, resumis 
legadojn kaj paroladojn, finigante siajn spi- 
ritajn avertojn per laŭla kaj forta esprimo 
jena : Vivu la Papo I kiun ĉiuj ĉees antoj en- 
tuziasmigitaj aklamis aplaŭdege.

Francisko M. Rua.
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Ne estas grartdega laboro ftor v i  1 

varbado de unu ttova abortanto. 
Sed  aktro de ttiil ttovaj abonantoj 
estas tute nepra por fa vivo de 
ttta gazeto. Plenuntu do vian etan

taskon, kies rezulto estas 
tie l g rava  !
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A BO N PR EZ O J :
jara duonjara kvaronjara

Por Francujo kaj ĝiaj
Kolonioj. . fr. fk. 30.— 16,— 8 50

Por landoi kun rabata
poittarifo . fr. fk . 35—  18.50 9.75

Por aliaj landoj fr. fk . 40.— 21.— 11.—
a La abonoj komencas la i-an de ĉiu monato.

Ciu abonanto al K atoliko  Vivo ricevas ankau la 
monatan revuon ilustritan Espero K atoiika.

La abono daŭras, se ni ne ricevas kontraŭinendon, 
kaj sekve £i estas tuj repagota.

Oni abonas uŭ reubunas: 
i-e Rekte al la administracio de la gazeto. ĉu per 

nia poŝtkonto < Ramboux Georges, Paris n’ 281.40), 
Per.nac>aj bankbiletoj aŭ bankĉekoj. pagebl-J 

en Parizo, sendataj en registrigita letero ; ankaŭ 
per internacia poŝtmandato.

La posedantoj de poŝtĉekkonto en la sekvantaj 
landoj : Aŭstrujo, Belgujo, Ceboslovakuio, Danujo, 
Danzigo. Franca Okcidentafriko, Germanujo, Hun-

O 'o. Jugoslavujo, Lukseinburgo, Maroko, Neder- 
>, Saarteritorio, Svedujo, Svi«ujo kaj Tunizio, 

povas pagi per internacia poŝtĉektransigilo al franca 
poŝtĉekkonto nia.

2-e Pere de la enland <j abonejoj ĉi-sube menciit- 
aj, sammaniere aŭ per ilia poŝtkonto :
Por Antflujo'. S-ro J. E. Hookham. 43, Tlolmesdale 

Road, en Teddington (Middlesex).
Por AHstrujo : S-ro Karl Dŭrschmid, Herrengasse 23, 

Graz. Poŝtkonto n° 122.791.
Por Helgujo'. S-ro Cĉsar Vanbierviiet, Audenaer- 

desteemveg 100, Kortrijk. Pnŝtkonto n* 2289.27. 
Por Cehoslovukujo -. S-ro Fr. Kozel, Trebizskĉlio 474, 

Praha-Koŝire. Poŝtkonto n* 89.927.
/V/r Germanujo : S-ro J. rhomalla, llarsdoferstr. 7 k.

Magdeburg-W. Poŝtkonto n** 9.728.
Por Hisftanujo : Pastro Font Giralt, Seminario de 

Santa Maria del Collell, Gerona-Banolas.
Por Iriando  : S-ro H. McNiel Macauley, 1, Welling- 

ton Quay. Dublin, C. 4.
Por Nederlando  : S-ro P. A. Schendeler, Prins Hen- 

drikstr. 3ŭ’, en Eindhoven. Poŝtkonto n* 77.739. 
Por Polujoi S-ro M. Janik, Ŝwierklanv-Dolne (Ryb- 

nik). Konto P. K. O. 30Ĵ.779, Katowice.
Por S v i s l a n d o S ro K. Jos. Haas, Adligenswiler- 

str. 4, Luzern. Poŝtkonto : VII 3.883.

Kun la permeso de la ekteziaj aŭtoritatoj.

Respondeca Redaktoro (Gerant) : Th. MERVILLE.

Presejo J. SOLSONA, 9, rue Halle, Paris-i^*. - Gob. 62-71
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